
Referat af studienævnsmøde 3/2019       
Den 1. juli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødedato og -tidspunkt Den 17. juni 2019 kl 9.00 – 11.30 
Sted Lokale 5.228 
Deltagere: Valgte VIP Aase Voldgaard Larsen, Lotte Dam, Lise-Lotte Holmgreen og Jeanne Strunck  
Deltagere: Valgte studerende Jacob Bjerregaard Laursen og Lea Peerstrup Magnussen 
Deltagere: Observatører/gæster Julie Bjerggaard Kristensen, David Stevens, Line Schmeltz og Robert Thomsen  
Afbud Susanne Hald 
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 

Julie fortalte, der er blevet ansat mentorer, og at hun er i gang med oplæring af ny studievejleder Camilla Veggerby 
Nicolajsen. 
 
 

 

3. Kursusevalueringer for 
foråret 2019 

Koordinatorerne har sammenfattet evalueringerne. Der er generelt tilfredshed med næsten alle kurserne, hvad angår 
læringsmål, læringsudbytte, omfang og niveau samt formidling og undervisningsmateriale. 
 
I evalueringerne var der kritiske bemærkninger til enkelte kurser, som blev diskuteret af SN. 
 
I faget Virksomhedsforståelse var der en del forskellige evalueringer, alt efter om de studerende kommer fra 
handelsskolen eller gymnasiet, det blev derfor drøftet, om der på længere sigt kan laves en studiecafe for dette fag. 

Der bliver taget hånd om de 
kritiske bemærkninger. 
 

 

S K O L E N  F O R  K U L T U R  O G  G L O B A L E  
S T U D I E R   

K R O G H S T R Æ D E  1 - 3  
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S T U D I E N Æ V N  F O R  I N T E R N AT I O N A L  
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4. PBL i 

studieordningerne 
LD informerede om, hvilke nye formuleringer arbejdsgruppen har udarbejdet til studieordningerne, som reflekterer de 4 
kompetenceområder i PBL og viser progressionen fra 1. til 10. semester. Disse er udarbejdet efter sparring med PBL 
Academy. Derudover forslår gruppen nogle andre tilføjelser og præciseringer i forlængelse af PBL-tankegangen. 
 

- At der i de indledende bestemmelser i begge studieordninger indsættes et afsnit vedr. AAU’s grundprincipper 
inden for PBL. 

- At de studerende i forbindelse med hvert projekt på uddannelsen skal skrive et individuelt udarbejdet 
reflektionsark, hvori de reflekterer over deres læringsprocesser og de kompetencer, som de har tilegnet sig i 
forbindelse med PBL-arbejdet. Ved den mundtlige eksamen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til 
reflektionsarket. 

- Den specifikke formulering i hvert modul vil ikke være helt ens, idet der ikke kan forventes det samme af fx en 1. 
semesterstuderende og en specialestuderende. 

 
AVL har fremlagt nogle af vores formuleringer for nogle af de andre HUM studienævnsformænd, og nogle er blevet 
inspireret af SIVs ideer. 
 

 
 
 
 
Studieordningrn er dog 
efterfølgende sendt ud til 
kommentering med deadline 28. 
juni  
 
 

5. Valgfag, herunder nyt 
forløb på 4. semester 

Studierne på CGS er i gang med at lave et valgfagskatalog, der giver vores studerende mulighed for at tage valgfag på 
andre studier fra F20. Hvert studienævn skal vælge nogle valgfag hos andre studier, som de ønsker at forhåndsgodkende. 
Ved at de er forhåndsgodkendt, skal studierne ikke godkende dem enkeltvis, og de tilladte valgfag skal ikke skrives ind i 
studieordningen. På studierådsmødet den 25. juni skal der tales nærmere om reglerne. 
 
Fakultetet er i gang med at udarbejde et forslag til et valgfag i digitale metoder, som skal udbydes på tværs af studierne. 
Alle studier er blevet spurgt, om vi kunne være interesseret i at indgå i udviklingsarbejdet og være ’ambassadør’.  
 
 
I vores strategi- og handlingsplan står der, at vi vil ændre 4. semester, så der ikke er to projekter, men så 10 ECTS-
projektet erstattes af 2 valgfag, dvs. de studerende skal stadig skrive et projekt og lave en hjemmeopgave ved siden af 
valgfagene.  
Et forslag kunne være, at de studerende skal kunne vælge et af vores egne valgfag på 6. semester og måske et valgfag på 
andre studier. SN drøftede desuden, om de studerende selv skal kunne vælge, om deres emne for projektet skal være 
’Kultur og erhverv’ eller ’Medier og kommunikation’.  
 
 
 
På 7.-8. semester har vi 3 valgfag inden for Konsumentadfærd, Forbrugergrupper og -kultur samt Segmentering og 
målgrupper – det er mange fag, der kredser om det samme. Line Schmeltz har foreslået, at man kan lave et valgfag inden 
for ’Social marketing’,  der træder i kraft fra E20. Line Schmeltz og AVL vil arbejde videre på det til næste møde. 
 
 

 
 
 
 
 
AVL vil skrive ud til SIV gruppen 
for at høre, om nogle kunne være 
interesseret. 
 
AVL udarbejder et udkast til 
formuleringen til 
studieordningens 4. semester til 
næste møde. 
 
SN besluttede, det skulle være 
’Kultur og erhverv’, og at prøven 
skal være efter 7-trinsskalaen med 
ekstern censur. 
 
SN besluttede, at der arbejdes 
videre med et nyt valgfag. 



6. Opdateret budget og 
bemanding samt 
status på forbrug af 
kronebevilling 

Vi har været til bemandigsmøde og fået godkendt det meste af vores budget og bemandingsplaner for efteråret.  
 
I efteråret bliver Richard Madsen ansat som EL, Pedro Poza Maupain som VA og Peter Wilgaard som EL. 
 
Optagne på KA: der er indtil nu optaget 29 på Engelsk, 6 på Spansk og 4 på Tysk. Vi har fået lov at overføre pladser 
mellem studierne og vil bede om overførsel af pladser til Spansk, hvor der er afviste kvalificerede studerende. 
 
Kronebevillingen og timebudgettet balancer fint. Der er usikkerhed om den eksterne censur, da denne post kan svinge og 
er uden for vores indflydelse. På timebudgettet har vi ca. 200 timer til overs, som evt. kan bruges, hvis censurposten 
bliver større end forventet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SN godkendte budgetterne. 
 

7. Meddelelser 7a: Ny politik vedr. eksamensspørgsmål/-opgaver: Instituttet har indført en ny politik for kvalitetssikring af 
eksamensopgaver ved skriftlige prøver for at sikre, at alle eksamensopgaver er set af andre end eksaminator selv. Alle 
skriftlige eksamensspørgsmål/ -opgaver skal vurderes ift. studieordningens læringsmål og godkendes. Kontrollen 
undlades i de tilfælde, hvor der er tilknyttet intern eller ekstern censor, som skal forhåndsgodkende opgaven. Det træder 
i kraft ved reeksamen i august. 
 
7b: Talentpulje: Ministeriet har offentliggjort et opslag, hvor man kan søge midler til udvikling og drift af talentforløb for 
studerende på de videregående uddannelser. SIV har meldt et forslag ind, som fakultetet har taget med til behandlingen 
i DSUR. DSUR besluttede, at der skal meldes 4 tværgående ansøgninger ind fra AAU, hvor prodekanerne og 4 
arbejdsgrupper udarbejder ansøgningerne. Peter Kastberg er HUMs repræsentant i arbejdsgruppen om 
forskningstalentforløb. 
 
7c: Digitaliseringsindsats på HUM 2019-2021:  Alle HUM-SN skal indgå, og starttidspunktet for vores deltagelse i HUMs 
digitaliseringsindsats er blevet behandlet mellem SN-møderne. Indsatsen udgøres af en introducerende workshop for 
underviserne, og derefter skal der gennemføres 1-3 digitaliseringsprojekter inden for undervisning, materialer, 
projektarbejde osv.  Der medfølger max. 200 timer til honorering. SIV har meldt ind til fakultetet, at vi gerne vil gå i gang i 
2020 med en undervisningsworkshop om foråret og specifikke projekter om efteråret. Vi afventer fakultetets 
godkendelse. 
 
7d: Præsentationsvideoer lavet af studerende: Jacob har igangsat et projekt om videoer, hvor studerende præsenterer 
uddannelsen for potentielle og nye studerende på SIV Engelsk, Spansk og Tysk. Videoerne bliver uploadet på Instituttets 
Youtube-kanal, på SoMe og på SIVs hjemmesider. 
 
7e: Der er udarbejdet en studieaktivitetsmodelpå AAU, der viser, hvilket elementer der indgår i et studie, opdelt i 
gruppe-, individuelt- og undervisningsbaseret. Modellen skal iflg. implementeringsplanen implementeres pr. 1.9.19. 
David Stevens og Peter Kastberg er derfor i gang med at se på, hvordan modellen præsenteres, og hvordan 
arbejdsbelastningen bedst synliggøres. Modellen vil blive vist ved semesterintroerne på 1. og 7. semester.  
 

AVL og KOK har besluttet flg. 
fordeling: semesterkoordinator 
godkender fællesfag og valgfag, og 
sprogkoordinator godkender 
sprogfag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lea foreslog, der også bliver lavet 
en arbejdsbelastningsberegning 
for foråret. 



8. Evt. Næste møde afholdes den 26. august kl. 9.00. 
 
AVL takkede Lea og Julie, der dimitterer i juni, for deres store indsats i SN. 

 
 
 
 

 
 
 
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  
Møde 6  
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