
Referat af studienævnsmøde 4/2020       
Den 6. maj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødedato og -tidspunkt Den 6. maj 2020 kl. 12.30 – 15.00 

Sted Skype-møde 

Deltagere: Valgte VIP Aase Voldgaard Larsen, Line Schmeltz, Lotte Dam og David Stevens 

Deltagere: Valgte studerende Anja Winther, Jonas Nørholm Nielsen  

Deltagere: Observatører/gæster Camilla Veggerby Nicolajsen, Sabina Fie Hansen, Susanne Hald og Karina Kristiansen 

Afbud Jacob Pilar og Filip Gregersen 

Referat godkendt den  

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 
Drøftelse Beslutning/opfølgning/ansvarlig 

1. Godkendelse af 
dagsorden og referat 

  Dagsorden godkendt. 
Referat er godkendt pr. mail. 

2. Nyt fra 
studievejlederen 
 

Camilla fortalte, hun har modtaget henvendelser fra studerende, som er nervøse for projekteksamen nu, da 
den skal foregå digitalt. Flere af dem har en del ”hvad nu hvis” spørgsmål, da de har oplevet problemer med 
Skype for Business samt Microsoft Teams i deres vejledning. 

Der er ved at blive lavet nogle vejledninger, 
som bliver sendt ud til studerende, 
eksaminatorer og censorer. 
 

3. Problematikker ifm. 
Corona-situationen og 
virtuelle eksaminer 

Der er udsendt regler og retningslinjer om, hvordan de virtuelle eksaminer afholdes. Forinden sendte AVL 
input med problematikker på SIVs vegne vedr. eksaminer på basis af input fra sidste SN-møde samt fra SIV-
underviserne. Uddannelsesjura har oplyst, at det ikke er muligt at undlade de mundtlige eksaminer og kun 
bedømme det skriftlige arbejde, som der blev foreslået. 
 
De studerende har gjort opmærksom på, at det er svært at få adgang til den nødvendige litteratur, når de ikke 
kan få fysiske bøger via AUB. AUB har været til rådighed online, men nu er der blevet åbnet lidt for fysisk 
udlån. Dog er der stor ventetid på AUB-betjening. 

AVL har lavet en vejledning til de studerende 
og en til eksaminatorer/censorer, som er 
tilpasset til HUM-reglerne. De vil blive 
udsendt efter mødet. 
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De studerende har givet udtryk for ønske om at sidde sammen under eksaminationen, men det må de ikke iflg. 
reglerne. AVL fortalte, at der på SR-mødet blev foreslået, de studerende må sidde sammen, eller at 
eksaminator må sidde på AAU til eksamen; dette forslag er bragt længere op i systemet. 
Der er også blevet spurgt ind til, hvordan eksamen bedømmes i denne situation. SN mente, de studerende skal 
tilpasse projekterne så godt som muligt til situationen, og at de skal forholde sig i projektet til udfordringen og 
forklare, hvad de har gjort og hvordan. 
 
Projekteksamen på 4. semester er udskudt til midt/sidst i uge 20, fordi retningslinjerne først er kommet nu. De 
studerende og eksaminator skal have tid til at holde en teknisk generalprøve, og de studerende skal have tid til 
at få deres udstyr i orden. 
 
SN skulle beslutte, hvilken platform der skal bruges ved de mundtlige eksamener, der blev vendt fordele og 
ulemper ved alle 3 platforme (Skype for Business, Zoom og Teams). 
Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal indkalde til eksamensmøderne, beslutningen bliver snarest muligt 
truffet på Institut-niveau.  
 
 
Karina har lagt 20 minutter ind mellem alle prøver, som alle censorer og eksaminatorer har accepteret. 
AVL fortalte, at Det Humanistiske Fakultet har besluttet, der ikke er ekstra honorering til eksaminatorer og 
censorer, fordi eksamen tager længere tid. 
 

AVL vil spørge RCT, hvordan eksaminator 
skal forholde sig, hvis de studerende vælger 
at sidde sammen til eksamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SN besluttede, at vi bruger Skype for 
Business, og AVL skal spørge RCT, om vi må 
bruge Skype som sekundær platform. 
SN besluttede, eksaminatorerne indkalder til 
eksamenerne i uge 20. 
 
SN godkender 20 minutter mellem hver 
prøve. 

4. Manglende ECTS med 
hjem fra udlandet 

Vi har fra F20 ændret forløbet på 4. semester, så de studerende nu skal have 2 valgfag a 5 ECTS i stedet for at 
skrive det ene projekt (10 ECTS). Det giver lidt problemer ift. de studerende, der kommer hjem fra 
udlandsophold med for få ECTS. Mangler de fx 7 ECTS skal de lave et projekt til 15 ECTS, som skal skrives på 5. 
semester samtidig med et andet projekt. 
Der blev vendt flere forslag om, hvad man kunne gøre. Camilla foreslog og lave noget i stil med Topic Study 
inkl. 1 times vejledning. 
 
SN ønsker, det skal være gældende allerede for F20 pga. Corona-krisen, hvis Uddannelsesjura godkender det. 
 

 
 
 
 
SN besluttede at nedsætte et lille udvalg 
(AVL og Camilla), som skal arbejde videre 
med denne ide og komme med et forslag på 
næste SN-møde. 
 
 
 
 

5. Ansøgning om 
udsættelse af 
studietur til foråret 
2021 
 

Lise og Camilla har søgt om lov til at afholde studieturen til USA i foråret 2021. 
 

SN besluttede ikke at imødekomme 
ansøgningen, da SN ikke har penge til at 
finansiere studieturen i 2021. SN opfordrer i 
stedet til, at der søges penge fra fonde, eller 
at de studerende tager af sted alene, hvis 
det er muligt. 



6. Censor- og 
eksaminatorrapporter 
for vintereksamen 
2019/2020 

Censor- og eksaminatorrapporterne for vintereksamen 2019/20 blev behandlet. Der er generelt tilfredshed 
blandt eksaminatorer og censorer. Vi har kun modtaget en kommentar fra en censor, som ønsker adgang til 
undervisningsmaterialet. Det er ikke muligt at få adgang til kursusmaterialet, kursusplaner osv. i Moodle, da 
man skal have en AAU-mailadresse for at tilgå det. 

SN besluttede, at eksaminator kan sende 
kursusplan/kursusbeskrivelser og 
pensumliste, hvis censor efterspørger det. 
 
AVL giver tilbagemelding til 
Censorformandskabet. 
 

7. Dimittendunder-
søgelse 2020 
 

Den nyeste dimittendundersøgelse fra 2019 (blandt dimittender fra 2016-17) viser, at det, de dimittenderne 
har lært, er efterspurgt på arbejdsmarkedet. De kommer ud og bruger en stor del af deres kompetencer, og de 
arbejder inden for uddannelsens fagområde.  
Både på BA og KA efterlyses der mere kendskab til virksomheder i praksis, og på BA efterlyses der desuden 
flere erhvervsrelatede tilbud og mere karrierevejledning. 
 
Vi er allerede godt i gang med det, der efterlyses, fx Karrieredag, Projektbørs, videreformidling af AAU 
Karrieres tilbud mv., men vi har hidtil ikke gjort så meget på BA, bl.a. på baggrund af tilbagemeldinger fra de 
studerende. 

 
 
 
 
 
 
SN besluttede at forsætte med disse tiltag, 
samt afholde et arrangement med AAU 
Karriere på BA. 
 

8. Semesterplaner, 
budget og 
kronebevilling for E20 
 

Det endelige budget er ikke klar endnu pga. den ændrende budgetproces på instituttet. 
Semesterplanerne viser, at vi ikke kan leve op til kravene til udbudte vejledningstimer på baggrund af vores 
egen timebevilling. Vi har derfor fået tildelt 263 timer ekstra ud over vores oprindelige timebevilling, men de 
410 timer pr. semester, vi har fået i særtilskud til Tysk bortfalder samtidig. Tilskuddet gør, vi kan leve op til 
kravene fra Ministeriet og AAU’s centrale krav. 
 
Det blev drøftet, hvad de ekstra timer skal bruges til for at få vejledningtimetallet op. Et forslag var et case-
arrangement, som afholdes over 2 dage a 6 timer hver, for alle studerende på 3. semester, fx noget i stil med 
et tidligere udbudt arrangement om Storytelling. 
 
 

 
 
 
 
 
SN besluttede at sætte vejledningsnormen 
op fra 7 til 8 på 1. og 5. semester og 
honorere for alle studerende og gå videre 
med at planlægge et case-arrangement.  

9. Meddelelser 9.1 Optag på KA: Der er modtaget 75 ansøgninger på Engelsk, 12 på Spansk og 15 på Tysk, men en del af 
ansøgerne har søgt ind på flere uddannelser samtidig. 

 
9.2 Annemette er sygemeldt på ubestemt tid. Karina overtager hendes funktion. 
 
9.3 Forslag om nyt valgfag i ”Det teknologibaserede sprog- og kommunikationsarbejde”: SN vil få tilsendt en 
valgfagsbeskrivelse til godkendelse pr. mail. Valgfaget skal ligge på 6. semester med start i F21. SN vil gerne 
have et ekstra valgfag at udbyde på 4. og 6. semester. 
 
9.4 Indstilling til ny studieleder: RCT har valgt at træde af som studieleder og viceinstitutleder pr. 1. august 
2020, der skal derfor udpeges en ny. Keld har besluttet at indstille Morten Ziethen som ny viceinstitutleder for 
uddannelserne, og iflg. AAU’s vedtægter er det SN, der indstiller studielederen. 

 
 
 
 
 
AVL vil spørge LLH, om valgfaget også kan 
udbydes på 4. semester. 
 
SN er indforstået med at indstille Morten 
Ziethen. 



 
 

10. Evt. Næste møde fastlægges til den 3. juni kl. 9.00 – 11.30. 
 

 
 
 
 

 
Mødekalender 2020 
Møde 1 10. januar kl. 9.00 – 11.30 

Møde 2 6. februar kl. 9.00 – 11.30 

Møde 3 1. april kl. 9.00 – 11.30 

Møde 4 6. maj kl. 12.30 – 15.00 

Møde 5 3. juni kl. 9.00 – 11.30 

Møde 6  

 


