
Referat af studienævnsmøde 4/2021       
Den 8. juni 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødedato og -tidspunkt Den 8. juni 2021 kl. 09.00 – 11.30 

Sted Zoom 

Deltagere: Valgte VIP Aase Voldgaard Larsen, Lotte Dam, David Stevens og Lise-Lotte Holmgreen 

Deltagere: Valgte studerende Anja Winther, Sabina Fie Hansen, Ida Rishøj Jensen og Emilie Gry Almstrup 

Deltagere: Observatører/gæster Camilla Veggerby Nicolajsen, Susanne Hald og Karina Kristiansen 

Afbud  

Referat godkendt den  

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning/ansvarlig 

1. Godkendelse af 
dagsorden og referat 

 Referat er godkendt pr. mail. 
Dagsorden blev godkendt, og vi er 
beslutningsdygtige. 
 

2. Nyt fra 
studievejlederen 
 

Camilla fortalte, AAU afholdt Online Studievalgsdag den 1. juni, hvor hun deltog sammen med Janni Bergman 
Lodberg. Der var lidt besøgende, og de virkede meget interesseret i vores uddannelse.  
 
Camilla fortalte også, hun er i gang med oplæring af Janni til studievejlederposten. Den 24. juni skal de nye 
mentorer oplæres, hvor de gamle mentorer også vil deltage for at videregive deres erfaringer. 
 

 

3. Studiestart 
 

Direktionen lægger op til fælles studiestart på Honnørkajen for 1. semester. Vores tutorerne er i gang med 
planlægningen af arrangementer på studiet for det nye 1. semester. 
 
SN drøftede, hvilke arrangementer der skal afholdes på de øvrige semestre, da det er vigtigt med en aktiv 
indsats for on- og reboardring efter corona-nedlukningen.  Der var enighed om, arrangementer på 3. semester 

 
 
 
ALV vil snakke med tutorkoordinator Puk 
Petersen vedrørende 3. semester. 
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ikke skal være forstyrrende for undervisningen, da de har et meget kort semester grundet udlandsophold.  
 
For 5. semester blev det besluttet, at nogle undervisere i samarbejde med studerende arrangerer 2 
arrangementer i løbet af semesteret. 
 
For 7. semester var der flere ideer oppe at vende, fx om det skal være nogle udvalgte studerende fra 7. 
semester, som skal står for arrangementerne, da det er vigtigt at sætte ind med sociale arrangementer for at 
ryste dem sammen. AVL vil ved introen opfordre de studerende til at danne nye grupper på tværs af tidligere 
uddannelser i forbindelse med gruppedannelsen. Der var enighed om at bestille kaffe og rundstykker eller 
kage til 7. semester på introdagen. 
 

4. Censor- og 
eksaminatorrapporter 

Censor- og eksaminatorrapporterne for vintereksamen 2020/21 blev behandlet. Der var ingen negative 
kommentarer, men derimod stor tilfredshed blandt eksaminatorer og censorer.  

 
 
 
 
 
 
 

5. Ændringer af 
sideordningen 
 

SN drøftede forskellige forslag til ændringer af studieordningerne, bl.a. vedr. Kinesisk som valgfag og 
specialisering og Erhvervsjuridisk på. 5. semester. 
 
5.1 Kinesisk: SN drøftede for og imod ønsket om at holde op med at udbyde Kinesisk som valgfag på 3.-6. 

semester og ”Chinese Area Studies” som specialisering på KA. 
 
 
 
5.2 Erhvervsjuridisk kommunikation og virksomheden. SN drøftede, om kurset på 5. semester skal afskaffes, 

fordi juridisk kommunikation har fået for meget vægt, sammenlignet med fx teknisk og økonomisk 
kommunikation i faget Skriftlig produktion af specialiserede tekster. Der blev også snakket om, der skulle 
indføres et nyt ekstra modul på 5. semester i stedet for Erhvervsjuridisk, eller om de 5 ECTS skal gives til et 
andet fag f.eks. Webkommunikation og SEO. 

 
 
 
5.3 Eksamensform for valgfaget Det teknologibaserede sprog- og kommunikationsarbejde. Der blev drøftet, 

om eksamensformen skal ændres, så der er ensartethed ift. de øvrige valgfag, så vi også undgår, nogle 
studerende aktivt  fravælger kurset pga. eksamen. 

 
 

 
 
 
SN besluttede at lukke kinesisk ned pga. for 
få tilmeldinger. AVL vil kontakte 
uddannelsjura ang. lukning af valgfag og 
specialisering, hvis muligt med virkning fra 
E21,. 
 
SN besluttede af afskaffe faget 
Erhvervsjuridisk kommunikation og 
virksomheden på 5. semester og give de 5 
ECTS til faget Webkommunikation og SEO. 
DS vil tage kontakt til Sophie ang. indholdet 
til E22, da faget skal gentænkes og 
eksamensformen overvejes. 
 
SN besluttede, at eksamensformen ændres 
til aktiv deltagelse med fremlæggelse. AVL 
undersøger, om det kan ske med virkning fra 
F22. 



5.4 Der blev snakket om, vi skal samle valgfagene på 3. og 5. semester, så de studerende har ekstra 
valgmuligheder, ved at de kan vælge på tværs.  

 
5.5 Employability-prøver på 9. semester. Der er stort fokus på employability på hele AAU, hvilket gør, SIV også 
skal have fokus på området pga. overledighed. SN drøftede flere ideer f.eks. til, hvad vi kan gøre for at få de 
studerende til at deltage i employability-aktiviteter, eller om der skal laves en employability-portfolioprøve 
ifm. praktikken. 

 
Det blev besluttet at samle valgfagene på 3. 
og 5. semester med virkning fra E22. 
 
SN besluttede at booste dette element i 
prøven på 9. semester, og at der skal 
arbejdes videre med ideen. 

6. Dimission 
 

Instituttet har opfordret studierne til at holde fysisk dimission på KA-studiet, da der ikke holdes institut-fælles 
dimission i år. Det vil være instituttet, der finansierer og står for forplejning samt og for en 
studentermedhjælper til at hjælpe med opstilling af borde og stole samt oprydning. 
Camilla har spurgt de studerende på 10. semester, om de er interesserede, og det er de.  

 
 
 
SN besluttede, at dimissionen holdes onsdag 
den 30. juni kl. 14-16 for dimittender og 
undervisere, men uden gæster. Der blev 
også besluttet at nedsætte et udvalg 
bestående af Anja, Camilla og AVL, som vil 
planlægge taler osv. 
 

7. Meddelelser 7.1 Godkendelse af fysisk reeksamen i Grammatik 1. semester i august. Vi har søgt og fået dispensation af 
dekanen til at afholde reeksamen i Grammatik på 1. semester i august som fysisk prøve. 

 
7.2 Godkendelse af fysiske projektprøver i juni og august. Iflg. en udmelding fra Fakultetet og studielederen 

skal projektprøverne på 2., 6. og 10. semester foregå fysisk. Vi har desuden søgt og fået dispensation til 
også at lade 8. semester gå op fysisk. Dog hvis censor, eksaminator eller studerende ikke kan deltage 
fysisk, fx pga. corona-smitte eller risikogruppe, kan de deltage digitalt. Efterfølgende er 2. semester 
projekteksamen igen blevet omlagt til online format, idet flere grupper, censorer og eksaminatorer har 
ønsket det. 

 
7.3 Status på optag. KA: 24 optagne; 4 mere har fået tilbudt plads. BA: 40 ansøgere med 1. prioritet den 8.6. 

(90 ansøgere med 2. prioritet) – frist 5. juli. 
 

7.4 Mødeplan for E21. Iflg. mødeplanen godkendt af SN den 9. februar ligger efterårets møder 9. september 
og 17. november.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karina indkalder til fysiske møder i løbet af 
denne uge. 

8. Evt. AVL takkede Lotte, Camilla og Anja for deres kæmpestore indsats i SN. Lotte udtræder af SN, da spansk-
uddannelsen lukker om et år. 
AVL takkede også Camilla for hendes enorme indsats som studievejleder. 
 
SN drøftede, hvilken underviser der kunne indtræde i SN i stedet for Lotte, og SN var enige om at foreslå 
dekanen, at Mia Thyregod Rasmussen indtræder i SN. 

 
 
 
 
AVL går videre med forslaget til dekanen. 

 



Mødekalender 2021 

Møde 1 9. februar kl. 12.30 – 15.00 

Møde 2 16. april kl. 9.00 – 11.30 

Møde 3 8. juni kl. 9.00 – 11.30 

Møde 4 9. september kl. 9.00 – 11.30 

Møde 5 17. november kl. 9.00 – 11.30 

 


