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Referat af studienævnsmøde 3/2020 
22. juni 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mødedato og –tidspunkt Mandag d. 22. juni kl. 10.00-12.00 

Sted Skype  

Deltagere: Valgte VIP Jens Lohfert Jørgensen (JLJ), Kim Toft Hansen (KTH)  

Deltagere: Valgte studerende  

Deltagere: Observatører/gæster Susanne Hald (SH), Line Sandst (LS), Pernille Aaen Søltoft (PAS) 

Afbud Robert Chr. Thomsen (RCT), Astrid Kjærgaard Nielsen (AKN), Kristine Lind-Nielsen 
(KLN)  

Referat godkendt den 08.09.2020 

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Drøftelse Beslutning/opfølgning Ansvarlig 
for 
opfølgning 

1. Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendes.  

2. Godkendelse af referat   Referat fra sidste møde er 
godkendt og synlig op 
hjemmesiden.  

 

3. Opdateret semesterplan 
E20 (1 bilag) 

Ift. den semesterplan, der tidligere er 
blevet præsenteret for og godkendt af SN, 
er der en lille ændring, nemlig at 
Medievidenskab I er blevet tildelt 10 
kursusgange i stedet for 9 kursusgange.  
 
Semeterplanen er nu fuldt bemandet. Med 
hensyn til stillingerne opslår vi flg.: 

 Et adjunktur i dansk sprog 

 med forventet ansøgningsfrist d. 1. 
september og forventet ansættelse d. 
1. januar 2021.  

 En stilling som videnskabelig assistent 
i dansk litteratur. 

 Morten Auklend bliver sandsynligvis 
ansat på UiT fra efterårssemesteret, 
men vi håber at vi på trods heraf kan 
fastholde ham som norskunderviser, 
da de studerende er glade for ham, 
evt. via Nordliks-ordningen.  

Studienævnet godkender 
ændringen.  

 

4. Evaluering F20 (2 bilag) Jens gennemgår evaluering af Dansk, som 
denne gang kun består af 
kursusevalueringen. Semester- og 
projektevalueringen tilføjes og 

Links til evalueringerne er 
sendt medio juni men det 
er planen, at de 
studerende ved 
semesterintroduktionerne 

JLJ/LF 
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dokumentet gennemgås inden den lægges 
på hjemmesiden.  
Studerende har mulighed for at evaluere 
ved semesterstart. (tjek med SH) 
 
Der er desværre ikke blevet gennemført et 
holdrepræsentantskabsmøde i dette 
semester, hvilket dels skyldes 
Coronasituationen og dels skyldes at det er 
nye folk, der sidder i studienævnet. 

skal have tid til at udfylde 
skemaet, hvis de ikke 
allerede har gjort det. 
 
 
Kontakt til 
holdrepræsentanterne for 
at høre, om de har noget 
på hjertet.  

 
 
 
 
 
AKN 

5. Dimission F20 Vi har fra fakultetsledelsen modtaget 
følgende udmelding: 
“Ingen fysiske dimissionsarrangementer 
nogetsteds på denne side af 
sommerferien.  
Ingen digitale Hum- eller institutfælles 
dimissionsarrangementer på denne side af 
sommerferien. 
Studienævnene er meget velkomne til selv 
at arrangere digitale 
dimissionsarrangementer, hvor de mener, 
der er behov.” 
 
Vi kan overveje et digitalt 
dimissionsarrangement i august.  

Instituttet håber igen at 
kunne holde dimission da 
det er et hyggelig 
arrangement.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens skriver en tale til 
specialestuderende i 
stedet for og geninviterer 
dem til julefrokosten. 

SH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JLJ 
 

6. Studiestart E20 og status 

på instruktorer, mentorer 

og tutorer 

 
 
  

   

7. Forslag til ny KA-
uddannelse i Kreative 
Industrier (1 bilag) 

Sidste år var der oplevede vi et ret stort 
fald i ansøgere til vores KA-uddannelse. I 
år ser tallet lidt bedre ud. 11 studerende 
har indtil videre accepteret tilbuddet om 
optagelse, men vi er stadig lang fra de 20 
vi er dimensioneret til. Denne problematik 
har SN i vores handlingsplan forpligtet sig 
på at arbejde med.  
 
En mulighed er at lave en KA-uddannelse i 
to spor – begge på 75 ECTS – hvoraf det 
ene skulle være gymnasierettet, mens det 
andet skulle være rettet mod andre mulige 
jobs inden for kultur- og 
kommunikationsindustrien. Ift. de 
studerende med de interesser er det især 
den korte praktikperiode, der har været et 
problem, så forslaget skulle indebære en 
mulighed for at være i praktik meget 
længere end 2-3 uger, som det nu er 
tilfældet. 
 
En anden mulighed er at oprette en fuld 
KA-uddannelse, dvs. en monofaglig KA-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SH fortæller det er svært 
at få godkendt nye 
uddannelser. Hun sender 
et forslag til ansøgning så 
KTH kan komme videre 
med undersøgelsen. HUM 
FAK skal sige god for det 
inden ansøgning ved 
ministeret 1.10. Måske 
ikke om det er muligt at 
nå i år – alternativ må vi 
søge næste år.  
 
 
 

JLJ 
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uddannelse, der strækker sig over fire 
semestre, på i alt 120 ECTS 
 
Vi har udarbejdet et forslag om en KA-
uddannelse i Kreative Industrier, som KTH, 
der er primusmotor præsenterer. Fordelen 
ved 2 KA gør vi får 2 dimensioneringer og 
derfor ikke stjæler fra os selv. 
 
Vi har fremlagt forslaget på et dansklærer-
møde, hvor der blev taget godt imod det, 
og at det er blevet fremlagt for institut-
ledelsen. Herfra har vi indtil videre fået 
den tilbagemelding, at vi skal forsøge at 
analysere, om vi faktisk kan tiltrække 
studerende på en uddannelse i Kreative 
Industrier og hvordan den placerer sig i 
uddannelseslandskabet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lærergruppen skal 
involveres mere og 
arbejde videre.  
Vi kan derefter beslutte 
om vi går videre eller 
vælger at oprette en to 
sporet KA i studienævnet. 
 

8. Projektet Digital 
humaniora 

Som led i AAU’s digitaliseringsindsats er 
der sat midler af til at alle uddannelser 
undersøger hvordan det inden for dem 
giver bedst mening at inddrage digitale 
medier i undervisningen og vejledningen. 
For vores vedkommende er det i E20, 
denne undersøgelse skal finde sted, og vi 
starter med en workshop i august, som 
alle underviserne er blevet indkaldt til. JLJ 
har afholdt møde med de ansvarlige for 
projektet.  

Aftaler er at der på 
workshoppen i august 
arbejdes konkret med et 
kursus inden for hver af 
uddannelsens 
dimensioner, som vi 
gennemtænker mhp. at 
inddrage digitale medier i 
det, og at disse kurser så 
vil blive afprøvet i E20. 

JLJ 

9. Fokuspunkter i næste års 
arbejde i studienævnet 

 Nytænkning af vores KA-uddannelse: 
en ny KA-uddannelse eller en KA-
uddannelse i to spor. 

 Evaluering af de første semestre på 
vores nye BA-studieordning, der 
træder i kraft 01.09.20. 

 Sikring af hensigtsmæssige Corona-
tiltag på lang sigt.  

 Sikring af vores evalueringspraksis i 
lyset af Corona-tiltag på lang sigt.  

 Evaluering af digitaliseringstiltag på 
uddannelsen.  

Altid velkommen til at 
tage fat i Jens ved ting vi 
kan/skal tage op i STN 

 

10. Evt. Som det ene af to SN på instituttet indgav 
vi et ønske til studieledelsen om at 
gennemføre alle mundtlige prøver fysisk, 
da der blev åbnet op for det. Senere viste 
det sig, at både censorer og studerende 
kunne bestemme, om de vil deltage i 
prøver digitalt, ligesom eksaminatorer kan 
søge om det. Som I ved, er resultatet 
blevet, at en del prøver gennemføres som 
blandede fysiske/digitale prøver. 
 
Vi skal være opmærksomme på at hjælpe 
specielt 1. semester godt igang.  

Det er okay efter 
omstændighederne. 
Pernille har heldigvis ikke 
hørt fra studerende der 
mangler informationer 
omkring eksamensform.  
 
 
 
 
 
Moodleoplæg tidligt i 
forløbet. 

JLJ/LF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAS 
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Emner til fremtidige møder: 

 

 

 
 
Mødekalender 2020: 

Møde 1  Onsdag, den 12. februar 2020  

Ekstraordinært møde  Lørdag den 28. marts 2020  

Møde 2 Onsdag den 22. april 2020  ændret til mandag den 27. april 2020 

Møde 3 Onsdag den 24. juni 2020  ændret til mandag den 22. juni 2020 

Møde 4 Onsdag den 2. september 2020  ændret til tirsdag den 8. september 2020 

Møde 5 Onsdag den 21. oktober 2020  

Møde 6 Onsdag den 9. december 2020  

  


