
Referat af studienævnsmøde 4/2019       
Den 25. september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødedato og -tidspunkt Den 26. august 2019 kl 9.00 – 11.30 
Sted Lokale 1.225 
Deltagere: Valgte VIP Aase Voldgaard Larsen, Lotte Dam, Lise-Lotte Holmgreen og Jeanne Strunck  
Deltagere: Valgte studerende Jacob Bjerregaard Laursen  
Deltagere: Observatører/gæster Camilla Veggerby Nicolajsen, David Stevens, Line Schmeltz og Susanne Hald  
Afbud Robert Thomsen 
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 

Velkommen til Camilla Veggerby Nicolajsen, som er ny studievejleder.  
 
Camilla informerede om årshjulet mentorerne har lavet til 1. semester, samt om tutorarrangementerne. Der vil i år bl.a. 
være en rundtur i Aalborg by med forskellige poster. 
På RUS-dagen skal de studerende arbejde sammen i projektgrupperne, hvilket vil styre deres videre samarbejde. 
 

 

3. Budget, lærerdækning 
og gæsteforelæsninger 

Opdateret budget og lærerdækningsplan med ændringer, da en underviser har sagt op pr. 31.8 og  en underviser fortsat 
er sygemeldt i efteråret. 
Der er blevet ansat to nye underviser på SIV. Mia Rasmussen er ansat som VA på Engelsk og Lotte Holst Christensen er 
ansat som EL på Tysk. 
I efteråret er der planlagt mange gæsteforelæsninger på alle semestre.  

SN godkendte budget og 
lærerdækning. 
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SN besluttede, at alle valgfagene 
på 7. semester skal oprettes i E19. 
 

4. Semester- og 
projektevalueringer, 
herunder fysisk og 
psykisk studiemiljø 

Evalueringerne udtrykker generelt stor tilfredshed med semestrene og vejlederne på tværs af alle sprog og semestre. De 
fleste studerende angiver, at de bruger mere tid på studiet end tidligere, hvilket er yderst positivt.  
Der var en del kritik fra de studerende, der tilbringer 4. semester på AAU, da de føler sig for pressede med to projekter i 
løbet af semesteret.  
 
 
Evalueringerne af studiemiljøet viser, at de studerende efterlyser flere gruppearbejdspladser. 

 
 
SN er i gang med at ændre 
studieordningen, så 
4. semester for de kommende 
årgange bliver anderledes. 
 
AVL giver besked til 
institutledelsen om manglende 
gruppearbejdspladser. 
 

5. Uddannelses-
evaluering 

De studerende giver udtryk for, at de på uddannelsen oplevede den problembaserede og projektorienterede 
undervisningsform som befordrende for udvikling af deres faglige kompetencer, deres evne til at indkredse og formulere 
problemstillinger og deres evne til at tilrettelægge en længere arbejdsproces og ’nå i mål’ til tiden. 
De fleste studerende vurderer universitets vejledning ift. erhvervs- og karrieremuligheder som gode. 
 

 
 
 
 
 
 

6. Uddannelsesspecifikke 
spørgsmål til 
dimittend-
undersøgelse 

SIV dimittendundersøgelse skal laves i år og i den forbindelse er vi blevet spurgt om vi vil have tilføjet nogle særlige 
spørgsmål.  
 

SN besluttede at bruge de samme 
spørgsmål som ved sidste 
dimittendundersøgelse, da de gav 
nogle gode informationer. 
 

7. Valgfag 7.1: Valgfag i Digitale metoder på tværs af Fakultets uddannelser: SIV har indmeldt Vibeke som ’ambassadør’, som skal 
deltage i workshop. 
 
7.2: Forslag til vedtagelse om valgfag i stedet for projekt på 4. semester:  AVL har udarbejdet et forslag til ændring af 4. 
semester i studieordningen, som går ud på, at de studerende skal skrive et projekt, en hjemmeopgave samt følge 2 
valgfag sammen med 6. semester.  
Ved den her model skal de studerende, der bliver hjemme på 4. semester, gøres opmærksomme på, at vælger de ikke et 
valgfag fra et andet studie, skal de have Kinesisk på 4. eller 6. semester 
 
7.3:Fælles valgfag på instituttet er blevet udskudt til E2020 pga. institutsammenlægningen. 
 
7.4: Forslag til valgfag på 5., 7. og 8. semester: Line har udarbejdet et forslag til ny fordeling af valgfagene inden for 
forbrugergrupper, Konsumentadfærd og Segmentering, som udbydes i E2020. 

 
 
 
SN har godkendt forslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
SN har godkendt forslaget.  
 



 
• 5. semester: Målgrupper og forbrugeradfærd 
• 7. semester: CSR og bæredygtighedskommunikation (undervises på engelsk) 
• 8. semester beholder vi Forbrugerkultur 

 
7.5: AVL foreslår, der bliver set på valgfagene og specialiseringerne på KA, da det har vist sig, at folk udefra ikke kan 
forstå, at det ikke er alle studerende, der får en specialisering, og da der er fagligt overlap med de obligatoriske SIV-fag. 
Der nedsættes derfor et udvalg, der skal komme med et forslag til en ny model, så de studerende kan læse en 
specialisering hos os selv. 
 

 
 
 
 
 
SN har godkendt forslaget. 
 
 
 

8. Meddelelser 8.1: Digitalisering af uddannelserne: Fakultetet har godkendt, at SIV starter digitaliseringsindsatsen i F20 med en 
undervisningsworkshop, og derefeter 1-3 digitaliseringsprojekter i E20 inden for undervisning, materialer, projektarbejde 
osv. Fakultetet har meldt tilbage, at de støtter med 50 timer til workshop samt 50 timer pr. projekt (i alt max. 200 timer) 
 
8.2: PBL i studieordningerne: Vi har indsendt vores studieordningsændringer ift. PBL og progression i studieordningerne 
til studielederen, som skal godkende før Uddannelsesjura. PBL-udvalget går i gang med at formulere indholdet af 
’refleksionsdelen’, når vi har fået godkendelsen. 
 
8.3: Studiehåndbogen: David og Aase har udarbejdet en ’Studiehåndbog’, som samler alle de dokumenter og beskeder 
med regler og retningslinjer osv., der ligger i Moodle. Studiehåndbogen bliver lagt på Moodle under ”projekter og større 
opgaver”, og der bliver ryddet op i Moodle-rummet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Evt. Jacob sender en meddelelse ud i Moodle til de studerende, hvor de kan læse om at være studerende i studienævnet.  
 
Næste møde afholdes den 11. november kl. 9.00 
 

 

 
 
 
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 26. august kl. 9.00 – 11.30 
Møde 5 11. november kl. 9.00 – 11.30 
Møde 6  
 


	Institut for Kultur og Læring
	kroghstræde 3

