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Mødedato og -tidspunkt Den 10. januar 2020 kl. 9.00 – 11.30 

Sted Lokale 1.225 

Deltagere: Valgte VIP Aase Voldgaard Larsen, Lotte Dam, Jeanne Strunck og Lise-Lotte Holmgreen 

Deltagere: Valgte studerende  

Deltagere: Observatører/gæster Camilla Veggerby Nicolajsen, Line Schmeltz og Robert Thomsen 

Afbud Jacob Bjerregaard Laursen og David Stevens 

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, der har været afholdt Kandidatdag, hvor det viste sig, at mange var interesseret i vores 
kandidatuddannelser specielt Spansk og Tysk. Dagen efter blev det udmeldt, at SIV Spansk og Tysk lukker, det gjorde, at 
flere har givet udtrykt for tvivl om, hvilken KA de skal søge ind på i stedet for. 
 

 

3. Lukning af SIV Spansk 
og SIV Tysk 

Fakultetet meddelte den 21. november 2019, at de havde besluttet at lukke SIV Spansk og Tysk (og Almen Tysk), sådan at 
der på SIV Spansk og SIV Tysk ikke optages studerende fra 2020 på BA og fra 2021 på KA. Retskravet for de studerende på 
1. og 3. semester ændres til CCG, hvor de får mulighed for at skrive projekter og specialer samt tage praktik på spansk og 
tysk.  
Samme dag fik de første medarbejdere (adjunkter og ph.d.) besked om, at der ikke opslås lektorater og adjunktur til 
dem, og den 25. november fik de to første medarbejdere på uddannelserne besked om, at de er påtænkt afskediget. 
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Det hele har været kørt som en lukket proces indtil offentliggørelsen, hvor studienævnet ikke har været inddraget eller 
informeret om beslutningen på forhånd eller undervejs i beslutningsforløbet, det er derfor ikke været muligt at foreslå 
andre løsningsmodeller. 
Argumenterne for lukningen var lave og faldende optag samt risikoen for svagt fagligt og socialt studiemiljø på de små 
uddannelser på sigt og manglende økonomisk bæredygtighed.  
 

4. Opdateret status på 
handlingsplan 

Efter udmeldingen om lukning af SIV Spansk og Tysk har det været nødvendigt at opdatere status på handlingsplanen, fx 
mål 2 (styrkelse af Spansk og Tysk), hvor der er blevet tilføjet en formulering om, at handlingerne ”indstilles pga. 
lukningen”. 
 
Under mål 1 står der, at det NCFF-støttede forskningsprojektet om studerendes oplevelser af overgangen fra gymnasial 
uddannelse til universitetet afsluttes pga. lukning af SIV Spansk og SIV Tysk, hvilket ikke er korrekt, da projektet 
fortsætter uberørt af lukningen og afsluttes som planlagt i 2020. 

SN godkender den nye 
handlingsplan 
 
 
 
 
 

5. Valgfag i Introduktion 
til dataintensive 
digitale metoder i 
humanistiske 
projekter 
 

Det fælles valgfag i Digitale humaniora skulle udbydes fra forår 2020, men det er blevet besluttet, at det udskydes til  
forår 2021, da det administrative ikke kunne nå at komme på plads til semesterstart. 
 
 

 
 
 
 

6. Ændring af 
studieordningerne, 
herunder ændring af 
specialiseringerne 

Prodekanen og Uddannelsesjura har godkendt ændringerne af specialiseringerne. SN valgte at benytte model B, dvs. at 
der skrives en række valgfag ind i studieordningen, og at SN vælger forud for hvert semester, hvilke valgfag der konkret 
skal udbydes i det efterfølgende semester. 
 
Uddannelsesjura har også været igennem vores eksisterende Studieordninger, ifm. PBL-tilføjelserne, og de havde en del 
ændringer, bl.a. at der fremover ikke må stå i studieordningerne, at vi kan godkende valgfag fra andre studier, at det 
fremover ikke hedder  7. – 10. semester mere, men 1. – 4. semester på KA. Der skal også stå, hvilke uddannelser der giver 
adgang til vores KA-uddannelser. 
Ved de kurser, hvor der hidtil har stået, at man kan bestå ved tilstedeværelse eller en hjemmeopgave, er formuleringen 
ændret til: Første prøveforsøg er tilstedeværelse, og andet prøveforsøg er en hjemmeopgave. 
 
Vi har også lavet en lille ændring i BA-studieordningen, idet vi har afskaffet den mundtlige prøve i Webkommunikation og 
søgemaskineoptimering på opfordring fra underviserne og studerende med virkning fra E20. 
 
Der skal desuden ses på studieordningerne for Engelsk, da der efter lukningen af Spansk og Tysk  ikke vil være fællesfag 
længere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SN besluttede, at vi venter, til det 
nye SN er tiltrådt, og til vi har 
mere viden om økonomien . 

7. Employability og 
ledighedstal 
 

Ledighedstal for 2017-årgangen er Engelsk 27%, Tysk 0% og Spansk 44% som gennemsnit af 4.-7. kvartal efter afsluttet 
KA-eksamen. De studerende er optaget på BA i 2012, hvor der ikke var karakterkrav og dimensionering. 
 

 
 
 



Vi har flere employability-tiltag i foråret som workshops, karrieredag og projektbørs. Det er vigtigt, at der er fokus på, at 
flere engelskstuderende deltager i arrangementerne, så de kommer ud i job. SN drøftede, at man f.eks. skal have 
underviserne/vejlederne mere involveret, eller de studerende skal lave en refleksion efter hvert kursus, så de kan sætte 
ord på deres SIV-kompetencer. 
 

Employability er et punkt på det 
kommende medarbejdermøde. 

8. Opdateret budget, 
inkl. kronebevilling, 
semesterplaner (og 
timetalsmål) 
 

I E20 vil vi kunne optage 58 studerende på BA SIV Engelsk, dvs. at Spansk/Tysk-pladserne ikke overføres til Engelsk, og at 
58 er den nye faste dimensionering. 
 
Budget: Vi afventer en udmelding, om vores time- og kronebudget nedsættes pga. det lavere optag i 2020, indtil da går vi 
videre som planlagt. 
 
Kronebevilling: I 2020 har vi ca. 100.000 kr. mindre end i 2019, hvilket har gjort, vi har beskåret de fleste poster. 
Studietur på 8. semester skal fra 2021 gå til Europa fremfor USA. Der er også blevet skåret i budgettet til mentorer, dvs. 
at vi fremover skal have 3 + studievejlederen, og ligeledes 4 tutorer, inkl. tutorkoordinator.  
AVL nævnte, at vores betaling til censorkorpset er meget høj taget i betragtning, at vi ikke optager så mange studerende 
længere.  
Det blev bemærket, at studiet fortsat ikke selv modtager de midler fra internationalisering, som studiet optjener. 
 
 
Der er kommet nye måltal for minimum- og maksimumtimetal. Fakultetet har besluttet, at uddannelserne skal ligge 
inden for et bånd på BA på 165 – 225 timer pr. semester (dog min. 120 timer til undervisning og 30 timer til vejledning) 
og på KA på 121 – 165 timer pr. semester (dog min. 90 timer til undervisning og 20 timer til vejledning). 
 

 
 
 
 
 
 
SN godkender ændringerne. 
Robert vil undersøge, hvor 
midlerne frainternationalisering 
bliver af. 
Robert vil gå videre med 
spørgsmålet om betaling til 
censorkorpset. 
 
SN godkendte budget og 
semesterplaner. 

9. Tilstedeværelsespolitik 
på SIV 

Der er mange brikker i skema- og eksamenspuslespillene, som skal koordineres, for at det hele går op, bl.a. lokaler, 
fællesarrangementer, undervisning på forskellige semestre, samt at underviserne og de studerende får fornuftige 
skemaer. 
Fakultetet har tidligere meldt ud, at undervisningen kan placeres kl. 8.15 – 18.00, men på SIV placeres undervisning dog 
kun undtagelsesvist og efter aftale med underviseren efter kl. 16.15. 
 

SN besluttede, at alle VIP skal 
være fleksible og til rådighed, 
hvilket på SIV defineres på den 
måde, at man skal være til 
rådighed for undervisning, 
vejledning og eksamen inden for 
den almindelige ugentlige 
arbejdestid (mandag til fredag kl. 
8.00 – 16.15) 
 

10. Meddelelser 10.1: AVL har været til præsentationsmøde med den nye prodekan. Der blev drøftet forskellige emner, fx optag, lukning, 
dimensionering, ledighed, PBL og digitalisering. 
 
10.2: Studerende til Hong Kong i foråret 2020: Vi har 4 studerende, der skulle have været på studieophold i Hong Kong i 
foråret, men pga. den højspændte politiske situation er det meget usikkert. I november tilbød et universitet i Taiwan at 
tage imod de AAU-studerende, der skulle have været til Hong Kong. Vi har anbefalet vores studerende at takke ja, hvilket 
3 af dem gjorde, mens den sidste besluttede at blive i Danmark. 

 
 
 
 
 
 
 



 
10.3: Institut-fælles forelæsningsrække i F20 og temadag om FNs verdensmål er blevet besluttet. Nærmere 
informationer følger senere. 
 
10.4: Valget på AAU er nu overstået. Der var fredsvalg til SIV-SN, hvor Line, Lotte, David og Aase blev valgt. Der blev valgt 
4 studerende til SN. 
Til akademisk råd og til Institutråd er der også valgt SIV-studerende. 
Det nye studienævn tiltræder 1. februar. 
AVL takkede det gamle SN for deltagelsen og gav en særlig tak til Lise-Lotte og Jeanne, som udtræder. 
 

 
 
 
AVL har skrevet en velkomst til de 
nyvalgte studerende og skrevet 
resultatet af valget ud til SIV-alle. 

11. Evt. Lise-Lotte foreslog, at der skal indlægges en pause i eksamensplanen om formiddagen, og at vi fremover begynder 
eksamen kl. 8.30 i stedet for kl. 9.00.  

SN blev enige om at indlægge en 
pause på 15 minutter om 
formiddagen, og at eksamen 
begynder kl. 8.30. 
 

 
 
 
Mødekalender 2020 

Møde 1 10, januar kl. 9.00 – 11.30 

Møde 2 6. februar kl. 9.00 – 11.30 

Møde 3  

Møde 4  

Møde 5  

Møde 6  

 


