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SN-møde 080921 kl. 10-12 

Dagsorden 

1. Studenteroptag 

2. Studiestart 

3. Undervisning, vejledning og eksamener i E21 (1 bilag) 

4. Bemanding i E21 

5. Studienævnets fokuspunkter i E21 

6. Forslag om digitalisering af undervisningen i Studierådet 

7. Nyt fra K-nævnet (1 bilag) 

8. Orientering om ny metode og proces for udarbejdelse af STÅ-prognose 

9. Mulige emner til aftagerpanelmødet i november 

10. Evt.  

 

Tilstede: LFA, JLJ, LBL, KTH, MZ (online)  

Afbud: CMO, SH  

 

Ad 1: Studenteroptag E21 

48 BA-studerende, 14 sidefagsstuderende og 21 KA-studerende. Det er glædeligt, at vi både på 

BA- og på KA-uddannelsen har ramt dimensioneringen. I år har vi i modsætning til sidste år 

haft et 2. runde-optag også. Det gør os mindre sårbare for at afslag fra studerende, der får tilbudt 

en plads. De mange studerende på 1. semester giver os pladsproblemer. Vi har haft usædvanlig 

mange startmeritvurderinger, og nogle af dem kræver en del arbejde. 

 

Ad 2: Studiestart 

Den er forløbet rigtig godt. Tutorkorpset har lavet et rigtig flot program, hvor aktiviteterne er 

noteret i skemaet.  

Vi har ansat et tutorkrops på i alt 6 og har et meget flot mentorkorps på 12 studerende. 

Studiestart 2.0 for 3. semester: Byvandring, teatertur, Funcenter Aalborg. Der har været god 

tilmelding til i hvert fald teaterturen. 

I løbet af efteråret fortsætter vi Dansk Loungen, men mødes i stedet hver sidste fredag i måne-

den i Mærkbar. 

Derudover skal vi have gang i vores festforening igen. Måske kan vi skabe stemning for en 

genopstart omkring jul? 
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Ad 3: Undervisning, vejledning og eksamener i E21 (1 bilag) 

Undervisning og vejledning kommer til at foregå normalt. Det er ikke planen at tilbyde 

streaming af den i Corona-relaterede tilfælde. 

Om eksamener planlægges normalt afhænger af, om vi vil have en fælles institutholdning, og 

hvad den i så fald bliver. Det vedhæftede dokument åbner for undtagelser: “Studienævnet kan 

dog, i samråd med studielederen beslutte, at en eksamen afvikles som en hel eller delvis digital 

prøve. Det kan fx være efter ansøgning fra en eller flere studerende, eller hvis en censor ikke 

har mulighed for at møde fysisk op.” Hvis vi beslutter os for at afvikle eksamener normalt, er 

det svært at se, hvad der skulle retfærdiggøre undtagelser i de eksempler der nævnes. 

Studienævnet har besluttet at vi afholder fysisk eksamen og rekvirerer censorer efter det.  

 

Ad 4: Bemanding i E21 

Peter Stein Larsener desværre sygemeldt indtil d. 1. november. Emilie Dybdal Kristensen er 

blevet ansat som undervisningsassistent til at varetage undervisningen i LTA I og LH III. Louise 

Mønster og JLJ tager de øvrige af Peters opgaver. Louise Brix Jacobsen er pt. på nedsat tid, 

men det påvirker ikke hendes undervisning. 

Udover Emilie er Morten Auklend og Anna Smedberg Bondesson ansat som eksterne lektorer 

i Norsk og Svensk, Anker Gemzøe har en enkelt kursusgang i det litterære projektkursus på 

5./9. semester og Maja Lucas underviser i valgfaget Skriftlig formidling og kreativ skrivning 

sammen med Louise Mønster.  

 

Ad 5: Studienævnets fokuspunkter i E21 

- En løsning på projektkursus/valgfag-konstruktionen på 5. og 9. semester for sprog og 

medier. Vi taler om forslag på kommende studienævnsmøde og derefter skal det vendes i 

lærergruppen.  

- En løsning på problematik på Dansk vedr. fælles uddannelsesstruktur på gymnasielærer-

uddannelserne, når de studerende har studietidsforlængelse. Vi kan tilbyde 20 ECTS på 3. 

semester, hvor vi skal tilbyde 15 ECTS ifølge den fælles struktur, og 25 ECTS på 4. semes-

ter, hvor vi skal tilbyde 30 ECTS.  

- Indsendelse af SO-ændringer med deadline d. 1/11. Falk Heinreich sendte studienævnet et 

par spørgsmål til det udkast til digitale læringsmål i SO’erne, som vi indsendte før sommer, 

hvilket vi har svaret på. Derudover har vi SO-ændringer til enkelte andre moduler 
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Ad 6: Forslag om streaming af undervisningen i Studierådet 

En diskussion af vores generelle streamingpolitik. Baggrunden som MZ beskriver den, er, at 

corona har vænnet en del af vores studerende til at kunne tilgå undervisningen hjemmefra. 

Morten har foreslået følgende principper for, hvornår undervisning kan streames: a) Hvis den 

studerende har mere end 120 km til campus. b) Særlige livsomstændigheder. Det er stadig blot 

en tanke og DSUR arbejder ikke med det endnu. 

Danskstuderendes forventning er fysisk fremmøde, ligesom mange har rigtig godt af at møde 

op. Vi skal være opmærksomme på det kan give udfordringer at notere aktiv deltagelse, hvis 

nogle er fysisk tilstede og andre online.  

Studienævnet fastholder umiddelbart et nej til streaming, men de studerende må selvfølgelig 

gerne spørge. Det vil dog altid passiv streaming.  

MZ og Keld Thorgård taler om det som en institutbeslutning, da uddannelserne indbyrdes kan 

vurdere forskelligt.  

  

Ad 7: Nyt fra K-nævnet (1 bilag) 

Der er udarbejdet et dokument, som beskriver karriere- og employability-aktiviteter på 

instituttets dagsstudier – på BA’en KA’en og på tværs af dem. Dokument er ikke en instruk-

tionsbog, men noget som altid skal finde sin lokale fortolkning. Dokumentets funktion er 

ydermere at understøtte en kulturændring på instituttets uddannelser.  

 

Ad 8: Orientering om ny metode og proces for udarbejdelse af STÅ-prognose 

Det er blevet besluttet at implementere en ny metode og proces for udarbejdelse af STÅ-

prognosen. Metodisk er den største ændring, at i år anvendes Machine Learning på person-

niveau i stedet for Excel-beregning på studienævnsniveau. Processuelt er den største ændring, 

at den foreløbige høring, som tidligere har været praksis, udgår og erstattes af et kvalitetstjek 

af data. Det første bud på STÅ-prognosen offentliggøres d. 23/9.  

 

Ad 9: Mulige emner til aftagerpanelmødet i november 

- Orienteringer om hvad der sker på uddannelsen og på universitetet 

- Forslag til EVU-kurser 

 

Ad 10: Evt. 
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Gæsteforelæsninger i E21: Maja Lucas gæsteforelæser d. 6/10 kl. 14.30-16.15 inden for 

litteratur. Line har arrangeret gæsteforelæsning inden for sprog og Kim går i gang med at 

arrangere gæsteforelæsning inden for medier.   

MZ starter i aften sin læsekreds Besværlige tekster, hvor Heideggers Spørgsmålet om teknikken 

er på programmet.  

Vi er af Keld Thorgård blevet inviteret til at indsende to ansøgninger til Velux Fondens nye 

“Writer in residence”-opslag, der har en succesrate på 50 %. Vi har fundet frem til to forfattere, 

som vi vil udarbejde ansøgningerne i fællesskab med: Lars Emil Foder og Gerd Laugesen. 


