
Referat af studienævnsmøde 5/2020       
Den 3. juni 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødedato og -tidspunkt Den 3. juni 2020 kl. 9.00 – 11.30 

Sted Skype-møde 

Deltagere: Valgte VIP Aase Voldgaard Larsen, Line Schmeltz, Lotte Dam og David Stevens 

Deltagere: Valgte studerende Anja Winther og Filip Gregersen 

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

Afbud Jacob Pilar og Jonas Nørholm Nielsen 

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 
 

Camilla fortalte, Puk Petersen er ansat som tutorkoordinator, og at der den 10. juni skal afholdes samtaler til 
stillingerne som tutroer og mentorer, hvor der skal ansættes 4 tutorer og 3 mentorer. Camilla er i gang med at 
udarbejde en håndbog til mentorerne, da det i år vil være en helt nyt team. 
AVL fortalte, at studiestart er et fokusområde på AAU, herunder tutor-indsatsen.  Der er fokus på, at tutorer 
og tutorkoordinatorer skal uddannes bedre og lever op til tutorretningslinjerne, så det kan blive en god 
studiestart. 
 

 

3. Status på eksamen i 
corona-situationen 

SN har besluttet, at alle mundtlige prøver i udgangspunktet holdes fysisk. Alle eksamensplaner er godkendt af 
instituttet, og vi har fået tildelt lokaler til alle prøver. 
 
De studerende har mulighed for at vælge, hvorvidt de ønsker en digital elle fysisk eksamen. De eksterne 
censorer kan vælge, om de vil være til stede fysisk eller virtuelt. Kun ganske få har meldt tilbage, de ønsker 
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digital eksamen. Eksaminatorer har også mulighed for at afholde eksamen digitalt, men kun hvis de er i 
risikogruppe el.lign., ingen har ønsket det. 
SN drøftede, hvilke muligheder der er, hvis er uenighed blandt gruppemedlemmerne om fysisk/digital 
eksamen. Endnu har dette ikke været tilfældet. De studerende har frist til den 3. juni ang. deres ønske om 
eksamen. 
 
Der er sendt retningslinjer ud ang. afholdelse af fysisk eksamen.  
 
Der blev snakket om erfaringer med virtuel mundtlig eksamen efter eksamenerne i uge 20. Der var ingen 
større nedbrud, og de forløb ok. DS fortalte, at en gruppe på 6 studerende havde fået lov til at sidde sammen, 
men det viste sig at være en ulempe, da det var svært at høre og se dem alle. En ekstern censor havde 
problemer med SkypeForBusiness, det vil derfor være en god ide at teste det inden eksamen. 
 
 

 
SN besluttede at vente med en beslutning til 
efter deadline. 
 
KOK sender retningslinjerne ud til de 
studerende i Moodle. 

4. Budget for E20 og 
herunder valgfag 3. og 
5. semester 

Budgettet er ajourført med de seneste rettelser, men det er fortsat ikke endeligt, der kommer en del 
ændringer, fordi Line og Vibeke har fået nyt job pr. 1. august.. 
AVL er i gang med at finde andre underviserer til deres fag. 
På 1. semester er kurset i Interkulturel kommunikation ændret til Kultur- og samfundsteori. På 3. semester 
mangler der f.eks. et case-arrangement for alle studerende. 
 
 
Det blev drøftet, om alle valgfagene på 3. og 5. semester skal oprettes i efteråret 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
SN besluttede at oprette alle valgfagene på 
3. semester. Det blev besluttet, at valgfaget 
”Kinesisk organisations- og 
virksomhedskultur” på 5. semester ikke 
bliver oprettet pga. for få tilmeldinger. DS vil 
undersøge, om det er muligt for de 2 
studerende, der havde ønsker valgfaget, at 
vælge et DIR-kursus på CAS. 
 

5. Særlig opgave ved 
manglende ECTS med 
hjem fra udlandet 
(4. semester) 
 

 AVL og Camilla har udarbejdet et udkast til modulbeskrivelse og retningslinjer for den særlige opgave på 4. 
semester til de studerende, de kommer hjem fra udlandsophold med for få ECTS. 
Opgaven skal ligge inden for Interkulturel kommunikation, og der tildeles en vejleder. SN drøftede, hvor meget 
vejledning der skal tildeles. 
SN afventer svar fra Uddannelsesjura, inden normen fastsættes for opgaven. 

 
 
SN besluttede 2 vejledningsmøder a 30 min. 
 
AVL vil bede Uddannelsesjura om 
dispensation, så det er træde i kraft med 
virkning fra F20. 



6. Årsberetning fra 
Censorformandskabet 
2018-19 

SN har behandlet Årsberetningen som led i AAU’s kvalitetssikring.  
 
Vi har et godt samarbejde med Censorformandskabet, både ifm. tildeling af censorer og tilbagemeldinger. Vi 
får positive tilbagemeldinger for vores behandling af censorindberetningerne og for, at der som regel aldrig er 
alvorlige klager fra censorerne ift. vores eksaminer. 
 

 

7. Fremtidig udvikling af 
SIV 
 

Det er tidligere besluttet, der ikke ændres på fællesfag for den årgang, der starter i september. 
 
SN drøftede, hvordan den fremtidige plan kunne se ud, f.eks. om fællesfagene skal være på engelsk. Et forslag 
var, at man som udgangspunkt skulle se på det faglige, da det måske vil give mening, at nogle kurser er på 
engelsk, og andre er på dansk. 
 
 
 
Der blev også drøftet, om vi skal gå i retning af en it- og sprogteknologi-stream. Der er foreløbig to valgfag 
indenfor dette område. 

SN besluttede, at alle medarbejdere skal 
inddrages i beslutningerne. Der kan laves et 
barometer over, hvilke fag der kan være på 
engelsk og dansk, samtidig med der tages 
udgangspunkt i lærerdækningen. Det skal 
også overvejes, om man kan organisere 
undervisningen på en anden måde f.eks. lave 
nye moduller eller slå kurser eller moduler 
sammen. 
 
SN besluttede, at AVL skal spørge Lise-Lotte 
Holmgreen, om hun vil præsentere det nye 
valgfag på et medarbejdermøde, samt 
fortælle om evt. videreudvikling på det. 
 

8. Meddelelser 
 

8.1 Forslag om nyt valgfag i ”Det teknologibaserede sprog- og kommunikationsarbejde”. Valgfaget udbydes på 
4. og 6. semester med start i F21. 

 
8.2 Institutfælles forelæsningsrække bliver udbudt igen i E20. Vi kender ikke datoer og indhold endnu.  

 
8.3 Fakultetet har bedt studierne arrangere en virtuel forelæsningsrække om FN´s Verdensmål. Hvert SN skal 

bidrage med mindst 1 forelæsning, som skal optages. Det skal helst være forelæsninger, som alligevel skal 
afholdes, men som tilpasses, så de er interessante for alle studerende på Fakultetet.                                                            
Vi forventer, at der desuden bliver gennemført det 2-dages arrangement sammen med LISE/SIS, som var 
planlagt til F20, men blev aflyst pga. corona. 

 
8.4 AAU´s Megaprojekter: Der er igen mulighed for, at de studerende kan deltage i AAU´s Megaprojekter, som 

også tager udgangspunkt i FN´s Verdensmål. De studerende skal orienteres ved semesterstart, så de har 
mulighed for at tilpasse deres projekt til et af megaprojekterne, samtidig med at de følger SIVs 
temaramme. 

 
8.5 Projektbørs for 5. og 7. semester: AVL er i gang med at planlægge Projektbørs den 25. september, hvor 

virksomheder kommer og præsenterer en case, de ønsker projektsamarbejde med studerende om, og 
studerende melder så tilbage om deres ideer. Derefter vælger virksomhederne 1 eller flere samarbejder. 

SN har godkendt modulbeskrivelsen for det 
nye valgfag pr. mail mellem SN-møderne. 
 
 
 
 
 



 
8.6 Møde med kommende studieleder: AVL er inviteret til præsentationsmøde med Morten Ziethen den 8. 

juni. 
 
 

9. Evt. Næste møde fastlægges til den 20. august kl. 9.00 – 11.30. 
 
 

 
 

 
Mødekalender 2020 

Møde 1 10. januar kl. 9.00 – 11.30 

Møde 2 6. februar kl. 9.00 – 11.30 

Møde 3 1. april kl. 9.00 – 11.30 

Møde 4 6. maj kl. 12.30 – 15.00 

Møde 5 3. juni kl. 9.00 – 11.30 

Møde 6 20. august kl. 9.00 – 11.30 
 


