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Godkendt til referat af studienævnsmøde i studienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse  
Møde 4/2021 onsdag d. 10. november 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mødedato og –tidspunkt Onsdag d. 10. november 2021 kl. 13:00 – 15:30 
Sted Lokale 2.107, Kroghstræde 3 og zoom-møde 
Deltagere: Valgte VIP Marie Møller Jensen (SN-formand), Mads Christiansen (tysk) zoom, Steen 

Ledet Christiansen (engelsk) zoom, Mirjam Gebauer (kulturforståelse) 
Deltagere: Valgte studerende Soleen Ali Dawoud Al-Amir (stud. repr.) zoom 
Deltagere: Observatører/gæster Susanne Hald (studiekoordinator), Silke Wadskjær Mølgaard (stud. vejleder), 

Merete Nielsen (studiesekretær, tysk) zoom 
Afbud Morten Ziethen (studieleder), Louise Froberg Andersen (studiesekretær 

Kulturforståelse), Diana Bet Gevergiz Lundsgaard (stud. repr.) 
Referent Evy Lyhn Christensen 
Referat godkendt den 21.12.2021 ved skriftlig høring 

 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 
Drøftelse Beslutning/opfølgning/ansvarlig 

1. Vedtagelse af dagsorden  Dagsorden blev vedtaget 
2. Godkendelse af referat 

3/2021 
(bilag) 

 Referatet er godkendt ved 
skriftlig høring d. 29.09.2021 

   
3. Godkendelse af 

semesterplaner F-2022: 
Engelsk, Tysk og 
Kulturforståelse  
(bilag) 

MMJ: der har været udfordringer med at få 
budgettet og dermed semesterplanerne til at 
gå op denne gang. Vi har således fået knap 
1000 timer mindre udmeldt end i 2021. Vi er 
gået fra 8.100 arbejdstimer til 7.100 
arbejdstimer. Vi har også færre studerende i 
2022, begrundet i nedlukning af tysk, 
dimensionering af BA-engelsk samt lavere 
optage på BA-sidefag i Kulturforståelse, men 
det betyder ikke at udgifterne til kurserne 
bliver tilsvarende mindre. 
 
Det er en udfordring, at vi ikke kan få oplyst 
STÅ-indtjeningen separat på hhv. engelsk og 
kulturforståelse, det har derfor kostet tid at 
skulle lave et manuelt estimat 
(analyseenhedens model kan ikke lave det 
estimat). Områderne skal nemlig kunne løbe 
rundt for sig, så vi skal have den information. 
 

Semesterplaner 2022 er 
godkendt 
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Vi får ekstrabevilling til tysk ifm. nedlukningen 
og der er ansøgt om og bevilliget 117 timer 
for hele 2022. 
 
Vi har denne gang også måttet søge om 
ekstrabevilling til Kulturforståelse på 223 
timer, som er bevilliget. 
 
Vi er underlagt timebånd, som skal opfyldes 
på udvalgte semestre, det gør, at vi ikke kan 
skære mere på disse semestre. 
 
Herudover har vi søgt om at få timer 
refunderet for et samlæst valgfag mellem 
engelsk og SIV. SIV ”ejer” valgfaget og får 
derfor tildelt alle de optjente STÅ. Det valgfag 
er udarbejdet i et samarbejde mellem det to 
studienævn. Vi står pt. til at miste omkring 80 
timer i STÅ-indtjening der. Det er et antal 
timer, vi har brug for og derfor har vi søgt 
instituttet om at få ført timerne tilbage. 
 
Bundlinjen viser nu et lille overskud på 40 
timer (normalt budget ca. 100 -200 timer) – 
som bla. skal bruges til reeksamen, som i 
udgangspunktet ikke er med i budgettet. 
 
Engelsk: 
Der er reduceret i længden af projektkurser 
fra 8 til 6 kursusgange på både 2. og 4. sem. 
Dette bl.a. på baggrund af input fra 
undervisere, der har oplevelsen af, art 
studerende falder fra efter de har valgt 
projektemne. 
 
Academic Writing er forkortet på 2. sem. i F22 
og fra E22 (dvs. fra optaget 2022) reduceres 
dette kursus til kun at ligge på 1. sem. 
 
Timebåndskravene er gennemregnet og 
stemmer i forhold til 120 timer BA-udd. og 90 
på KA-udd. på de udvalgte semestre. 
 
Tysk: 
Der er udelukkende KA-studerende i F-2022 
Der er stadigvæk indskrevne på BA-
uddannelsen, men de er fuldt ud på sidefaget 
i foråret 2022 
Valgfagene på 8. sem.: det er nu afklaret, at 
valgfaget i Kulturrelationer ikke oprettes pga. 
manglende tilmeldinger. 
Der oprettes disse 3 valgfag: 
Tysk samfundsanalyse 
Tysk sproghistorie 
Dataintensive Metoder (fælles hum. valgfag) 
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Kulturforståelse: 
Der er ingen ændringer i forhold til længden 
af kurser og i forhold forelæsninger 
/workshops 
Timebåndsmodellen mødes på de semestre, 
hvor de tælles med. 
 
SH: spørger ind til hvorfor vi se en nedgang i 
antallet af studerende på Kulturforståelse? 
MMJ: optaget har svinget meget hen over de 
sidste 5 år. Bla. betyder dim. af uddannelser 
og uddannelseslukninger, at der simpelthen 
er færre BA-studerende i systemet, som kan 
vælge sidefag på Kulturforståelse. 

 
4. Administrationskom-

pensation 2022 
(bilag) 

Der er udmeldt 700 timer i 2022  
 
SN skal godkende, hvordan vi bruger de 
midler, som vi får tildelt. 
 
MMJ foreslår at tysk fagkoord. nedsættes fra 
20 timer til 10 timer og at de 10 timer flyttes 
til sn-formand fra E-2022. forslaget er 
begrundet i, at der fra E-2022 udelukkende er 
KA-studerende tilbage på tysk. 
 
Modellen er bygget op således at vi 
mindreforbruger 20 timer i foråret for at 
kunne bruge de timer i efteråret pga. 1. og 3. 
semester koordinator på Engelsk. 
   

SN vedtog fordelingen 

5. Semester- og 
projektevaluering F-2021 
(bilag) 

Engelsk v/SLC 
Der er ingen besvarelse fra 4. sem. engelsk. 
Det er efterfølgende afklaret, at der 4. ved en 
fejl ikke har fået evalueringsskema tilsendt. 
Der er nu rettet op på det og den endelige 
rapport afventer disse tilbagemeldinger. 
 
Der er lav svarpct. på 28 pct. 
 
Semesterevaluering: 
Evalueringerne er overordnet gode. Covid-19 
figurerer som en faktor for en del af svarene 
især hvad angår motivation. 
 
Projektevaluering:  
Der er generelt ingen problemer.  
 
Uddannelsesevaluering: 
Fin evaluering, det fremhæves, at den 
problembaserede undervisningsform har 
givet gode faglige kompetencer. En enkelt 
studerende påpeger, at der er svært at se 

SN godkendte  
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sammenhæng mellem teori og praksis. Det 
forventes, at employability indsatsen vil løse 
det problem. 
 
Studiemiljø:  
Især de BA-studerende har oplevet tiden med 
nedlukning pga. covid-19 som belastende. De 
har oplevet nedsat motivation, ensomhed og 
mangel på studiemiljø. 
De understreger, at det er vigtigt, at online 
undervisning ikke bliver en permanent 
løsningsmodel.  
 
Fysisk mangler strømudtag, de studerende 
oplever, at der ikke bliver taget hånd om den 
problemstilling. 
 
En BA-stud. har oplevet chikane fra 
medstuderende. Studiet kan ikke gøre noget, 
da vi ikke ved hvem det er.  
 
 
MMJ: der er igangsat en kampagne centralt 
på AAU med information om hvem man skal 
kontakte i de forskellige situationer. Flere skal 
henvende sig og de skal vide, hvor det er det 
rette sted at gå hen. 
 
Studiet kan ikke reagere på den enkelte sag 
pba evalueringen, men der er 
opmærksomhed i organisationen omkring 
dette. 
 
SH: tilføjer, at der er link i spørgeskemaet 
med oplysning om hvem man kan henvende 
sig til i de forskellige situationer. 
 
Tysk v/MC: intet bilag, de studerende hævder 
at de ikke har modtaget link til spørgeskema. 
Det er afklaret, at det ikke er tilfældet. Det 
betyder at der ingen er evaluering er her. 
 
Kulturforståelse v/MMJ: 
Positive projektevaluering for både 6. og 8. 
sem. 
 
Semesterevaluering: 
8 på 6. sem. og 9 på 8. sem. 
føler sig velinformerede alt i alt 
 
De studerende svarer overraskende positivt, 
set i lyset af et semester præget af pga. covid-
19.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport sendes videre til kvalitet 
og analyse. 
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Nogen har også oplevet online undervisning 
som positiv. 
 
Vejledning af karriemuligheder opleves ikke 
som tidssvarende. Der skal fokus på den del 
 
MG: har deltaget i møder i K-nævnet og har 
der fået et godt indblik i problemstillingerne 
Problemstillingerne er de samme som på 
centrale fag. Hun ser en mulighed for et 
netværk der. Afventer hvad der kommer til at 
ske i det regi. 
 
SW: fortæller, at der har været en workshop 
om bæredygtighed fra org. læring og anvendt 
filosofi på 7. sem. 
 
MG: ønsker afklaret om der er en mulighed 
for at Kulturforståelse kobles automatisk på 
den type arrangementer 
 
 
MMJ: forslag om evt. LinkedIn-forum for 
Kulturforståelse, for at få viden om alumner. 
 
 
Studiemiljø: 
Få besvarelser og derfor svært at konkludere. 
Online undervisning velfungerende 
Umiddelbart vurderes det, at de studerende 
trives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SH sørger for at MG kommer med 
på mailinglisten over karriere-VIP. 
 
 
 
MG går videre med den ide. 

6. Studiestartsevaluering 
engelsk 1. sem. E-2021 (bilag) 

Studiestartsevaluering engelsk E-2021 v/SLC 
 
Helt overordnet er studiestarten forløbet 
uproblematisk. Det tyder dog på, at der er en 
brist mellem de officielle AAU-informationer 
og de informationer, som vi mener, at de skal 
studerende har behov for.  
 
SLC foreslår derfor at 1. sem. koordinator 
laver en informationsoversigt. 
 
Konkret skal der ske følgende: 

• Der skal ændres i velkomstbrevet, så 
der er et link til informations-
oversigten 

• Der skal fremgå en tydelig startdato 
• Det skal fremgå tydeligt, at bøger 

skal købes før studiestart 
• Der skal fremgå datoer for evt. RUS-

arrangementer 
• Der skal fremgå link til Facebook-

gruppen 
• Studiet får input til app til 

gennemsyn fra optaget E-2022 
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Der skal følges op på: 

• Factum Books og bogbestilling 
• Om der er mulighed for tidligere IT-

start 
 

7. Vejledning af forsinkede 
studerende på 3. – 9. 
Identifikation af sem. efter 
sommereksamen 2021 

Engelsk v/SLC: 
Der er relativ få forsinkede på hele 
uddannelsen, som vi ikke allerede har taget 
hånd om i form af en individuel studieplan. 
Fagkoordinator og studiesekretær følger op 
løbende. Der er sendt mail til to studerende 
denne gang med tilbud om møde. De har 
desværre ikke reageret på henvendelsen. 
 
Tysk v/MC 
Der er få forsinkede studerende på tysk og 
også her er der indgået individuelle 
studieplaner og der bliver løbende fulgt op. 
På tysk er de studerende gode til selv at 
henvende sig.  
 
EC samler op og gemmer i WZ 

SN tog beretningerne til 
efterretning 

8. Udkast til mødeplan 2022 
(bilag) 

MMJ gennemgik mødeplanen 2022 
 

Mødeplanen blev godkendt 

   
9. Meddelelser • Møde i Aftagerpanel fastsat til 

06.12.2021. 
• udfordringer med planlægningen ifm.  

overgang til nyt fakultet. 
 

• Nyt fra studenterrepræsentanter i 
studienævnet  

 
• SDA: har bemærkninger til 9. semester 

praktikopholdet. Det er meget rettet 
mod gymnasiet. De studerende, som 
ønsker at gå i en anden retning (tager 
formidlingspraktik), føler sig oversete. 
Dertil kommer, at det også et uhyre 
vanskeligt at få både praktik og 
projektskrivning i samme semester til at 
hænge sammen især når man er i 
formidlingspraktik. 

 
• MMJ forklarer modellen: studiet har ikke 

megen kontrol over formidlings-
praktikken, her skaffer den studerende 
sig selv en plads, som godkendes af 
fagkoordinator. Der er et tæt samarbejde 
med en række gymnasier om 
gymnasiepraktikken, disse pladser 
tildeles fra centralt hold. 
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• SLC: vi har ingen holdning fra studiet i 
forhold til den ene eller anden model. 
Anerkender at virksomheder undrer sig 
over vores model, da den afviger fra hvad 
de kender. 

 
• Alle udd. på AAU skal på praktikophold. 

Der ville ikke være plads til 
kernefagligheden, hvis hele 30 ECTS var 
afsat til praktik. Vi skal uddanne 
gymnasielærere og derfor er vores 
fleksibilitet begrænset. 

 
• MMJ:  vi går ud fra, at der er fleksibilitet 

på praktikstedet til at deltage i aktiviteter 
på universitetet.  

 
 

• Studiepraktik (uge 43) v/Silke Wadskjær 
Mølgaard 

 
• Studiepraktik fandt sted i perioden 27. – 

29. oktober 2021. Der var 10 
studiepraktikanter, som var kommet 
langvejs fra. De udviste stor entusiasme, 
stillede mange spørgsmål og mødet op 
hver dag. De gave gode evalueringer - alle 
tvivlere har svaret, at de nu vil læse 
engelsk. Der var stor interesse for 
standen i Create med fælles 
arrangement. Det var en udfordring at 
finde relevant undervisning sent på 
semesteret og på dagen de tre dage. 
MMJ underviste i fonetik under 
studiepraktikken og har samme positive 
oplevelse.  

 
• Indstilling af årets underviser på 

Humaniora  
 

• SA har været på opgaven. Mikkel Jensen 
fra engelsk er nomineret. Har spurgt i FB-
gruppen. Mikkel blev meget glad for 
indstillingen. 

 
• Ekstraordinær SN-møde 15.12.21 med 

en behandling af handleplan og 
kvalitetsindikatorer (datapakken) 

 
• Der planlægges ekstraordinært 

studienævnsmøde den 15.12.21 kl. 13:00 
– 14:00 om udvalgte kvalitetsindikatorer 
og handlingsplan ifm. den nye proces for 
kvalitetsarbejdet. Der er kommet ny 
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proces for kvalitetsarbejdet med vores 
uddannelser og i år skal Engelsk og Tysk 
til kvalitetsstatus møde (februar 2022) 
internt på instituttet. 

• Vi har modtaget datapakken med 
kvalitetsindikatorer, som skal behandles 
på SN-møde i december samt 
handleplaner. 

 
• Der skal udarbejdes ref. af mødet, som 

skal med på et møde i februar 2022. 
 
• Kulturforståelse er med i handlingsplan 

og derfor er MG inviteret med til dette 
møde ligesom også SLC og MC er 
inviteret med. 

 
• Vi afventer kronebevillingen 2022, den 

bliver også udmeldt pga. STÅ-indtjening. 
Den behandles på studienævnsmødet i 
december. 

 
10. Evt. Intet  

Emner til fremtidige møder: 
 
 
 

Mødekalender 2021 
Møde 1 Onsdag den 3. februar 2021 
Møde 2 Onsdag den 21. april 2021 
Møde 3 Onsdag d. 8. september 2021 
Møde 4 Onsdag d. 10. november 2021 
Møde 5 Onsdag d. 15. december 2021 
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