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Godkendt referat af studienævnsmøde i studienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse  
konstituerende og 1/2022 onsdag d. 2. februar 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mødedato og -tidspunkt Onsdag d. 2. februar 2022 kl. 13:00 – 15:00 
Sted Lokale 1.225, Kroghstræde 3 
Deltagere: Valgte VIP Marie Møller Jensen, Mirjam Gebauer 
Deltagere: Valgte studerende Diana Bet Gevergiz Lundsgaard  
Deltagere: Observatører/gæster Silke Wadskjær Mølgaard (dec. studievejleder),  
Afbud Mads Christiansen, Steen Ledet Christiansen, Morten Ziethen, Susanne Hald, 

Merete Nielsen (studiesekretær tysk), Louise Froberg (studiesekretær 
kulturforståelse) 

Referent Evy Lyhn Christensen 
Referat godkendt den 23.02.2022 ved skriftlig høring 

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 
Drøftelse Beslutning/opfølgning/ansvarlig 

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

5/2021 – bilag 
 Referatet er godkendt ved 

skriftlig høring den 14.01.22 
3. Præsentationsrunde 
 

MMJ byder velkommen, da der ikke er nye 
studerende i studienævnet, er der ingen 
præsentationsrunde. 
 
MMJ gør dog opmærksom på kravet om 
fortrolighed, men at studerende indvalgt i 
studienævnet naturligvis skal holde 
medstuderende informeret omkring hvad der 
foregår i studienævnet 
 
Der er kun de indvalgte medlemmer, som har 
stemmeret 

 

4. Valg af næstformand blandt 
de studerende 

 

Der er kun 1 studerende i studienævnet i den 
næste periode:  
 
Diana Bet Gevergiz Lundsgaard, som er 
studerende på 8. sem. KA-engelsk/KA-sidefag 
i dansk 
 
MMJ fortæller om rektoratets møder, hvor 
næstformand inviteres. 
 
MMJ opsummerer, at DGL skal repræsentere 
og videregive og indsamle informationer i 

DGL er ny næstformand. Hun 
tager kontakt til tidligere 
næstformand for at få info om 
den post overdraget 
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forhold til de øvrige studerende på studiet. 
Hun er kort sagt de studerendes stemme i 
studienævnet og skal også gerne sætte 
punkter på dagsorden 
 
Indstilling til årets underviser påhviler 
næstformanden  
 
SW er i facebookgrupper for semestrene på 
engelsk og DLG inviteres med der. Det er et 
godt sted at følge med og det giver en rigtig 
god direkte kontakt. 
 

5. Semesterbeskrivelser F-2022  
-  bilag 

MMJ indleder med at forklare omkring 
proceduren.  
Semesterbeskrivelser består af overordnet 
beskrivelse af hvert semester og 
kursusbeskrivelserne for de enkelte kurser 
med en forside, som beskriver det samlede 
semester.  

Studienævnet har godkendt 
semesterbeskrivelserne ved 
skriftlig høring den 18.01.22 – og 
de er efterfølgende lagt op i 
Moodle, således at de var klar før 
semesterstart. 

6. Retningslinjer for 
undervisning i F-2022 

Restriktionerne på Uddannelses- og 
Forskningsministeriets område ophæves pr. 
1. februar 2022, ligesom COVID-19 pr. 1. 
februar ikke længere betragtes som en 
samfunds kritisk sygdom. Det betyder, at alle 
aktiviteter for studerende (både sociale 
aktiviteter, undervisning og eksamen) kan 
afvikles som normalt fra 1. februar.  Det er 
fortsat studienævnene, der i samråd med 
studielederen, beslutter, hvordan 
undervisning og eksamen skal tilrettelægges.  
Ophævelsen af restriktionerne betyder også, 
at der ikke længere er krav om fremvisning af 
Corona pas eller brug af mundbind, når man 
opholder sig på campus.  
Da COVID-19 pr. 1. februar ikke længere 
betragtes som en samfunds kritisk sygdom, er 
der heller ikke længere krav om, at der stilles 
et digitalt alternativ til rådighed for 
studerende, der er i Corona isolation.  
Det er et krav, at de studerende fortsat 
overholder sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer. Det betyder også, at de 
studerende skal isolere sig, hvis de tester 
positiv for COVID-19.  

SN tog informationerne til 
efterretning 

7. Trivselsaktiviteter 2022 MMJ informerer om, at der både er en lille 
sum tilbage fra trivselspuljen for 2021 og at 
der også i studienævnet er afsat 20.000 kr. til 
afholdelse af trivselsarrangementer igen i 
2022.  
 
MMJ efterlyser i den forbindelse forslag til 
arrangementer på uddannelserne 
 
 

SN arbejder videre med at 
fordele midlerne pba. de 
indkomne forslag 
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Engelsk v/MMJ: 
Der var der var generelt dårlig tilslutning til 
fællesfrokosterne på engelsk i E-2021 
Der er fortsat bogklub på engelsk – der var 
dog ikke stor tilslutning i E-2021  
Studiecafe/lektiehjælpen fortsættes på 2. 
sem. evt. 
 
Der fremkom følgende forslag til aktiviteter i 
2022 på engelsk:  
Fagligt oplæg for speciale stud på engelsk 
med kaffe/kage 
Speciale kickoff 
Sommerfest (efter samme koncept som 
julefrokosten på tværs af semestrene. DGL er 
gerne tovholder på sommerfesten) 
Julefrokost  
 
Kulturforståelse v/MG 
Fine aktiviteter i E-2021: 
Fårup sommerland, teaterbesøg, Kunsten 
De studerende oplevede rigtig god 
sammenhæng med det faglige og der var stor 
tilslutning til alle de tre arrangementer 
 
Der fremkom følgende forslag til aktiviteter i 
2022 på Kulturforståelse:  
Social Byvandring  
Historiske byvandringer 
En form for ”RUS-intro” for 5. sem. BA-
sidefag. Fx en fælles intro-bar, fællesspisning 
osv.  
Evt. kunne studerende fra 7. sem. medvirke 
som ulønnede tutorer/mentorer i lighed med 
de nuværende semesterrepræsentanter 
på engelsk. 
 

8. Meddelelser:  
 

Opdatering pba kvalitetsstatusmøde den 
02.02.2022 
MMJ kom med en kort opdatering i forhold til 
kvalitetsarbejdet. Det var overordnet et 
positivt kvalitetsstatusmøde, hvilket 
resulterede i et par yderligere nye punkter til 
handlingsplanen.  Disse præsenteres på 
næste studienævnsmøde. 
 
 
Studiemiljødagen den 24.03.2022. 
MMJ er medlem af Studiemiljørådet (som 
afholder Studiemiljødagen) og deltager i 
arbejdsgruppen for planlægning af dagen. 
Studiemiljødagen afholdes på CREATE d. 24. 
marts fra kl. 14:30 – der er kaffe/kage, 
aftensmad, bar og brætspil. Om 
eftermiddagen er der forskelle oplæg og 
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workshops der omhandler temaet: det gode 
studieliv. 
 
Der kommer snart reklame for dagen og 
næstformand opfordres til også at sprede 
budskabet 
 
Rekruttering til RUS-perioden 
Opslag til tutorkoordinator skal være klar til 
01.04.2022 
 
Næstformand opfordres til at varsle og at 
opfordre til at søge jobbet 
 
Tutorindsatsen er blevet professionaliseret og 
der tilbydes en kort uddannelsesdag for at 
klæde RUS-koor. samt tutorer på til opgaven.  
 
Kick-off-møde vedr. tutorindsats 2022 
afholdes den 28.02.2022  
 
Evaluering E-2021 
Vi har modtaget evalueringerne i slutningen 
af sidste uge og derfor behandles de først på 
april mødet. Der kan vi evaluere på hele 
semesteret. 
Engelsk: SLC har læst igennem og følger op 
hvis nødvendigt. 
Der er mange fritekstkommentarer denne 
gang - særligt på 1. sem, hvilket er positivt. 
Kulturforståelse: MG har læst igennem og 
følger op. 
Svarpct. var dårlig denne gang. (46%) 
5. sem. signifikant mere kritiske end de plejer, 
muligvis et resultat af få timer, Corona og 
placering af timer i skemaet.  MG har straks 
fulgt op med underviseren.  
RUS-intro forventes at kunne at kunne 
afhjælpe dele af kritikken fremadrettet. 
7. sem. intet at bemærke 
 
DGL: 2. og 4. sem. engelsk viser en tendens at 
dem der er startet, under pandemien ikke er 
klædt godt nok på. De forstår ikke hvordan 
der kan være så stor forskel mellem 
undervisere/vejledere. Oplevelsen er meget 
anderledes i forhold til før og efter 
pandemien, da de studerende har ikke lært 
deres underviser at kende på samme måde. 
Særligt fremhæves 3. sem diskurs som at 
have været markant anderledes end tidligere 
semestre. 
 
MMJ: det er ofte sådan 3. sem opfattes, da 
det semester rent fagligt adskiller sig meget 
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fra projekterne på 1. + 2. sem. MMJ opfordrer 
studerende til at kontakte 
studiet/fagkoordinator, hvis de har særlige 
bekymringer angående et semester eller et 
vejledningsforløb. 
MMJ tilføjer at vi tidligere på uddannelsen 
har delt et notat angående samarbejdet 
mellem studerende og vejledere (ansvar, 
forventningsafstemning) og at dette kan deles 
igen med både studerende og VIP med 
henblik på at få fokus på vejlednings-
processen. 
 
 
Nyt fra studievejledning: 
SW: fortæller, at der har været stille over 
julen, men nu er der aktivitet vedr. valg af BA-
sidefag – frist på AAU 1. marts 2022. 
 
 

9. Evt. Intet  

 
Emner til fremtidige møder: 
 
 

 
 

 
 
 

Mødekalender 2022 
Møde 1 Onsdag d. 2. februar 2022 
Møde 2 Onsdag d. 20. april 2022 
Møde 3 Onsdag d. 7. september 2022 
Møde 4 Onsdag d. 9. november 2022 
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