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1.Godkendelse af dagsorden og referat  
Dagsorden og referat blev godkendt 
 
2. Orientering om tiltag ift. eksamensafholdelse og planlægning af 9.-10. semestre 

http://www.sprog.aau.dk/
mailto:malene@cgs.aau.dk


MBJ orienterede kort omkring mundtlig eksamen juni 2020. Det er blevet meddelt til vejlederne, at 
studienævnet har valgt at bruge platformen Teams ved sommereksamen. Studienævnene har haft tre 
valgmuligheder, Teams, Skype for business eller Zoom. Der vil være nogen udfordringer med alle tre 
platforme, så studienævnet har prøvet at finde frem til den platform, hvor man forhåbentlig vil opleve 
mindst udfordringer. Et problem med Teams er, at har man en Mac, så kan man ikke lave en 
mødeindkaldelse. Det problem løser vi med, at sekretæren også indkalder til prøveeksamen hos dem, 
som er Mac bruger. 
 
Karina Smed sammenfatter retningslinjer vedr. eksamen som både er målrettet bedømmerene og 
studerende. Herefter rundsendes det til studerende og eksaminatorer. 
 
Studienævnets ansøgning vedr. ombytningen af 9. og 10. semester i E20-F21 er nu godkendt hos 
uddannelsesjura. Studienævnet har sat en betingelse for at få bevilget en dispensation til ombytning, 
og det er, at man har bestået 60ects. Praktikkoordinator sender beskeden til de studerende via 
moodle. 
 
3. Opfølgning på nedlukning, input fra studerende (SN næstformand, studievejleder) 
LSN informere om, at det hun har fået mest respons på i nedlukningen er, at de studerende har været 
frustreret over, at man ikke må sidde sammen som studerende ved en gruppeeksamen. Denne regel 
er dog blevet ændret i mellemtiden, således at de studerende nu gerne må sidde sammen til en 
gruppeeksamen. 
 
4. Semesterplaner og orientering om timeramme 
Der har været afholdt møde vedr. behovsanalyse af studienævnets semesterplaner (K-timer). Vores 
studienævn er blevet bedt om at skære i timerne, da vi har for mange K-timer. En væsentlig grund til 
dette er fællesgæsteforelæsningerne på instituttet, da de tæller godt i timeregnskabet. Vi er blevet 
bedt om at skære vores timebudget med 96 timer. Vi har derfor valgt at skære i timerne ved 
gæsteforelæsningerne på turisme og CCG, og vi nedsætter timekompensationen for bedømmelse af 
current issue eksamen. 
 
Grundet ovenstående nedskæring af timer, skal vi revurdere hvad vi giver af timer til øvrige 
aktiviteter/re-vejledning, da der ikke længere er et ekstra råderum. MBJ laver et udspil til hvor mange 
timer der gives til re-vejledning, således alle har samme vilkår. 
 
For E2020 har timefordelingen af Vip timer fundet sted via programmet Evita. 
Der er stor usikkerhed fra koordinatorerne omkring, hvordan proceduren er ifht hele 
timefordelingsprocessen. De er i tvivl om hvor mange timer hver enkelt VIP har til rådighed på hvert 
enkelt studie. Normalt vil koordinatorerne have en dialog med hvert enkelt vip, for derefter at lave en 
fordeling.  
Koordinatorerne har brug for et redskab/overblik over timefordelingen, ellers er det en umulig 
opgave, at lave en fordeling af timerne for hvert enkelt VIP. MBJ tager fat i Robert C. Thomsen og 
Lene Colling.  
Der var kritik fra koordinatorerne omkring timefordelingsprocessen, og den manglende orientering 
om, hvordan processen ville forløbe. 
 
5. Dimittendundersøgelse 
Konklusionerne fra Studiemiljøundersøgelsen blev gennemgået 
De gernerelle ledighedstal i statistikken stemmer ikke overens med virkeligheden. 
Undersøgelsen viser at mange er i job, hvorimod ledighedstallene siger, at vi har for stor ledighed. Det 
skyldes at ikke alle dimittender har svaret på undersøgelsen og der kan være en skævhed ift. hvem 
der har svaret, hvorimod ledighedstal inkluderer alle kandidater.   
Ligeledes viser undersøgelsen at de studerende efterspørger faggenerelle kompetencer som excel, 
regnskab osv. 



Det de fremhæver som positivt er: personlige færdigheder, netværk som er blevet skabt, 
praktiksemesteret, events som har fundet sted på universitetet. 
Det blev aftalt at den nedsatte employability gruppe evt. kan diskutere hvordan undersøgelsen kan 
bruges indenfor employability forløbet.  
 
Undersøgelsen indeholder en lang liste over hvor de studerende har fået job efterfølgende. Dette 
kunne evt. være interessant for de studerende. 
 
6. Blinklys og studieinaktivitet – pga online møde kun kort orientering  
Blinklys: 
CCG: 
34 studerende på listen. En har ikke været aktiv, 10 skriver speciale, 21 har forskellige studieplaner, 4 
ud af de 21 er blevet kontaktet, men har dog vendt tilbage til KSM. To studerende er sygemeldt. 
 
Turisme Aalborg: 
10 studerende på listen. De alle har en studieplan. To har ikke skrevet tilbage på henvendelser fra LJ. 
 
Turisme Kbh: 
 2 er sygemeldt 
 3 har fået tilsendt brev om udmeldelse, men har endnu ikke henvendt sig til DSS 
 1 plagieringssag som afventer svar på fra rektor 
 3 Corona-relaterede forsinkelser (semesterprojekter, som vi har samtale med) 
 4 speciale studerende, der afleverer 2 juni. 
 6 med forsinkelse på 7 og 8 semester, som der er lavet studieplan for 
 
 
Studieinaktivitet: 
CCG: 
13 studerende på studieinaktiv listen, 6 fik tilsendt brev om udmeldelse. 1 studerende søgte om 
dispensation, og fik den bevilget. 5 studerende blev udmeldt. Herefter reagerede en studerende, og 
bad om at blive genindskrevet, det blev bevilget. Så i alt er 4 studerende udmeldt. 
 
Turisme Aalborg: 
5 studerende på studieinaktiv listen, 3 fik tilsendt brev og blev efterfølgende udmeldt.  
 
Turisme Kbh: 
7 på studieinaktiv listen, 4 har fået brev og er blevet udmeldt.  En er på barsel, en er syg, og en er 
tilbage med har været inaktiv siden. 
 
7. Udbud af Arctic Studies som digital specialisering 
Der har været en forespørgsel fra koordinator fra Arctic studies, vedr. udbydelse af Arctic studies 
specialiseringen i Kbh. 
Inden der træffes en beslutning er det vigtigt at finde ud af, om der interesse for det i Kbh. Er det 
noget de studerende efterspørger. 
HB vurdere ikke der er stor efterspørgsel efter Arctic studies i Kbh.  
For at man kan godkende at starte op i Kbh skal det være økonomisk rentabelt. Som hovedregel skal 
der være 15 studerende tilmeldt eksamen pr semester. Det har der aldrig været i Aalborg endnu, 
derfor kan man tvivle på, om der vil være økonomi til det i Kbh. 
Der skal ligeledes være administrative ressourcer til det. Fjernstudier er noget mere krævende end 
dagsstudier. 
Studienævnet sender en anbefaling til Studielederen, som herefter må tage en beslutning omkring en 
eventuel specialisering i Kbh 
 



Efter studienævnsmødet er der kommet en tilbagemelding fra AS koordinator om at forslaget er sat i 
bero 
 
8. Ny studievejleder 
LSN er færdig med sin uddannelse på AAU i juni 2020. Der skal derfor findes en ny studievejleder.  
LSN anbefaler at kontortiden på de to timer om ugen, med tilstedeværelse på AAU ikke giver mening, 
da de fleste studerende bruger e-mail og telefon. Det bør derfor overvejes hvordan en ny form for 
Studievejledning kan skrues sammen, så vi tilpasser os hvordan de studerende agerer. 
 
Stillingsopslaget sendes ud via moodle på CCG og turisme samt til LISE 
 
9. Evt 

Intet 

  

Nye møder 2020: 

18. september, 10.00-12.00  

6. november, 10.00-12.00 


