
Referat af studienævnsmøde 2/2019       
Den 3. maj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødedato og -tidspunkt Den 30. april 2019 kl 9.00 – 11.30 
Sted Lokale 1.225 
Deltagere: Valgte VIP Aase Voldgaard Larsen, Lotte Dam og Jeanne Strunck  
Deltagere: Valgte studerende Jacob Bjerregaard Laursen  
Deltagere: Observatører/gæster David Stevens, Susanne Hald og Karina Kristiansen 
Afbud Lise-Lotte Holmgreen, Camilla Bolette Nielsen, Lea Peerstrup Magnussen, Line Schmeltz og Julie Bjerggaard Kristensen 
Referat godkendt den  
 
 
Dagsorden og referat 
Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning/ansvarlig 
1. Godkendelse af 

dagsorden og referat 
 Dagsorden blev godkendt. 

Referat er godkendt pr. mail. 

2. Nyt fra 
studievejlederen 

Der har været afholdt samtaler til stillingerne som tutorkoordinator, tutorer, mentorer og studievejleder.  
Frederikke Underlien Bunk er ansat som tutorkoordinator og Camilla Veggerby Nicolajsen er ansat som studievejleder. 
Derudover er der ansat 5 tutorer og 4 nye mentorer (desuden fortsætter 2 mentorer). 
  

 

3. Praktikevalueringer Evalueringerne er rigtig positive. 
De studerende arbejder med mange fagrelevante ting, inden for sprog, kommunikation, sociale medier osv. 
Der var et par kommentarer om, at ”der skal være mere fokus på PBL”. Og PBL er i 2018 og fremad styrket på 
kandidatuddannelsen. 
 
Praktikkoordinator godkender praktikkontrakterneog sikrer, at de ligger inden for studiets fagfelt, men der kan 
forekomme udfordringer, hvis en studerende alligevel ikke kommer til at lave helt det, der står i kontrakten. Det er 
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vigtigt, de studerende selv skal være med til at sikre, at de får de lovede opgaver, og deres emne for praktikopgaven 
overholder kravene. 

4. Censor- og 
eksaminatorrapporter 

Censor- og eksaminatorrapporterne for vintereksamen 2018/19 blev behandlet. Der er generelt tilfredshed blandt 
eksaminatorer og censorer med eksamensforløbene. Vi har kun modtaget tre kommentarer fra censorerne. Den ene 
skriver, at det var svært at finde det obligatoriske modul, da hun mente, det var angivet som valgfag i studieordningen. 
Modulet er et obligatorisk modul på tilvalget, så censor har muligvis forvekslet valgfag og tilvalg. Den anden kunne ikke 
finde censornormerne. Når sekretærerne rekvirerer censorer, bliver censornormere altid oplyst.  Den tredje klagede over 
byggestøj under eksamen. Skulle det forekomme igen, kan eksaminator eller censor henvende sig til sekretæren for evt. 
at få et andet lokale. 

AVL giver tilbagemelding til 
Censorformandskabet. 
 
 
 
 

5. Studiestart og 
fastholdelse 

Det Strategiske Uddannelsesråd har indført et minimums-setup for studiestart.  
 
AVL gennemgik SIVs indmelding ift.Model for fastholdelsesindsatser. Vi gør i forvejen langt størstedelen af de ting, der er 
nævnt i modellen. 
 
SN drøftede følgende 
 

- Om vi manglede noget som studieteknik. Der var enighed om, at mentorerne kunne holde et oplæg for at styrke 
fokus på dette område. 

- Skal der laves en online-intro-forelæsning om uddannelsen, som lægges på nettet. SN blev enige om at vente 
med introen til efteråret 2020 og studieledelsen bakkede op om denne beslutning 

- Der må ikke afholdes en privat studiestartsfest på hver uddannelse, da alle studier skal deltage i den fælles fest 
den 6. september. SN mener, det er en god ide, vi afholder vores egen for at ryste 1. semester sammen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne Hald vil kontakte Inger 
Askehave for at høre, om 
studierne må afholde deres egen 
studiestartsfest. 
 

6. Trafiklys og 
frafaldstruede 
studerende 

Administrationen har trukket en Trafiklysrapport over frafaldstruende studerende, der kræver særlig opmærksomhed. Vi 
er i gang med at tage hånd om dem. Det er positivt, at 85,8% af SIVs studerende følger studierne planmæssigt. SIV har 
færre studerende, der er inaktive eller som mangler mere en 15 ECTS end AAU-gennemsnittet.  KOK og MNA følger 
løbende op på alle dem, der mangler prøver. 10 studerende blev indkaldt til samtale hos AVL for at få afklaret deres 
studiesituation, og hvordan de kommer videre. 6 studerende har været studieinaktive i 1 år, dvs. at de bliver udmeldt, 
hvis der ikke er særlige forhold, der gør sig gældende. 
 

 

7. Budget, 
semesterplaner og 
valgfag 

I efteråret bliver der 2 hold i Engelsk på 1. semester, 1 hold på 3. semester og 1 hold på 5. semester. Dog bliver der 2 hold 
i Engelsk på 3. semester i kurset Interpersonel kommunikation, mundtlig kommunikation og formidling. 
Da 5. semester er nyt, bliver der givet udviklingstimer til de nye fag på dette semester. 
 
Ifølge budgetudkastet er der et lille overskud af timer, så der blev i SN drøftet, hvor pengene kunne bruges. 
 
 

 
 
 
 
SN besluttede, at der på 5. 
semester skal være 2 kursusgange 
mere i kurserne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der blev drøftet, om alle valgfagene på 3. og 5. semester skal oprettes i efteråret 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 

”Webkommunikation og 
søgemaskineoptimeringr” og 
”Online tekstproduktion og 
fagjournalistik” samt 4  
kursusgange + 2 workshops i 
fællesfaget ”PBL og 
videnskabsteori”. 
På 3. semester oprettes der et 
fællesfag i ”Interpersonel 
kommunikation og sociale 
medier” med 6 kursusgange samt 
2 workshops på 
fremmedsprogene (2 hold på 
engelsk) 
 
SN besluttede at oprette valgfaget 
”Kinesisk kultur og 
kommunikation” på 3. semester. 
Det blev besluttet, at valgfaget 
”Kinesisk organisations- og 
virksomhedskultur” på 5. 
semester ikke bliver oprettet pga. 
for få tilmeldinger.  
AVL vil undersøge, om det er 
muligt, de 3 studerende, der 
havde ønsket valgfaget, kan følge 
et DIR-kursus på CAS. 
 
SN godkendte budget og 
semesterplaner med overstående 
ændringer. 

8. Meddelelser 8a: Studiestart i efteråret: Mandag den 2. september for 1. semester og tirsdag den 3. september for resten af 
semestrene. 
 
8b: Ledighedstal: På SIV var den gennemsnitlige ledighed for 4.-7. kvartal for dimittender 2014/15 (21 personer) på 
18,3%. For dimittender 2015/16 (25 personer) var den faldet til 13%. Det er meget positivt, og det er langt under 
Fakultetets grænseværdi. 
 
8c: Uddannelseszoom: AVL og KOK har indrapporteret timetal for F2019. Alle SIVs uddannelser opfylder Ministeriets krav 
og AAU’s interne krav til timetal for undervisning og vejledning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8d: Retningslinjer for aftagerpanel. Der er lavet nye retningslinjer for dialog med aftagerpanelerne. SIV overholder i 
forvejen retningslinjerne. 
 
8e: Studieordninger i studieordnings- og modulbasen. Databaserne er blevet indført, så det nu er der, de studerende skal 
finde oplysninger. De er fyldt med fejl, som er opstået i processen med at flytte dem til databaserne, bl.a. fordi 
databasen ikke indeholder de nødvendige felter.  
 

 
 
Susanne Hald står for at få 
studieordningerne bragt i orden. 

9. Evt.   
 
 

 
 
 
Mødekalender 2019 
Møde 1 26. februar kl. 9.00 – 11.30 
Møde 2 30. april kl. 9.00 – 11.30 
Møde 3 17. juni kl. 9.00 – 11.30 
Møde 4  
Møde 5  
Møde 6  
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