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Referat af studienævnsmøde 2/2020 
27. april 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mødedato og –tidspunkt Mandag d. 27. april kl. 10.00-11.00 

Sted Skype  

Deltagere: Valgte VIP Jens Lohfert Jørgensen (JLJ), Kim Toft Hansen (KTH)  

Deltagere: Valgte studerende Kristine Lind-Nielsen (KLN)  

Deltagere: Observatører/gæster Susanne Hald (SH), Line Sandst (LS), Pernille Aaen Søltoft (PAS) 

Afbud Robert Chr. Thomsen (RCT), Astrid Kjærgaard Nielsen (AKN)  

Referat godkendt den 22.05.2020 

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning Ansvarlig 
for 
opfølgning 

1. Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendes.  

2. Semesterplan E20 
(1 bilag) 

I stedet for at få tildelt timer på baggrund 
af en STÅ-prognose, hvor man forsøger at 
forudsige, hvor mange studenterårsværk 
vi vil producere i et undervisningsår, får vi 
nu tildelt timer på baggrund af en 
behovsanalyse. 
 
Vi har skruet lidt op for antallet af 
kursusgange og for enkelte 
timenormeringer. Der er dog grænser for, 
hvor meget vi skal skrue op. Dels skal vi 
have afviklet undervisningen i september-
oktober, dels giver det ikke mening at lave 
for store forandringer, hvis det næste år 
viser sig, at vi skal skrue ned igen. 
 
1. semester følger den nye BA-
studieordning, som træder i kraft i 
september 2020. 

 
Vi har oprettet et decideret projektkursus 
inden for sprog på 5./9. semester, som 
også kan vælges som valgfag. Det er 
vanskeligt at forsvare at vi kun udbyder en 
projektworkshop, siden et stigende antal 
studerende ønsker at skrive sproglige 
projekter.  

Vi fik tildelt alle de timer 
vi bad om i E20 ifølge 
vedlagte semesterplan. 
 
 
 
 
Vi får brug for at opslå 
stilling som videnskablig 
assistent inden for 
Litteratur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ønsker at oprette 
selvstændige valgfag 
inden for både litteratur, 
medier og sprog. Det er 
prioriteret hvis vi får 
større KA-årgang.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
JLJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JLJ  
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Der er tale om en midlertidig løsning, og 
den er selvfølgelig ikke optimal, fordi den 
begrænser de studerendes valgfrihed. 
 
KTH spørger om projekt og valgfag kan få 
samme antal timer så det er lettere at 
administrere.  

 
 
 
 
Der undersøges om det er 
muligt ift. planlægning af 
kurserne, samt hvad 
ledelsen sige.  
 
Semesterplanen er 
godkendt.  

 
 
 
 
JLJ 

3. Valgfag E20 Der udbydes følgende valgfag på 9. 
semester i E20:  
- Medier og kultur  
- Sprog og filosofi  
- Kritikhistorie  
  
Der er kun 1 valgfag inden for medier og 
sprog, men overskriften er bred. 
Projektkurset skal derfor kunne passe 
derunder.   
Litteratur har flere valgfag at vælge 
mellem i studieordningen.  
 
 

Valgfagene er godkendt. 
Der lægges en manchet på 
Moodle inden den 15/5 
hvor tilmelding for de 
studerende åbner.  
 
Ny kandidatstudieordning 
starter først i september 
2020 og derfor må vi 
vente med ændringerne, 
som mange undervisere er 
begejstret for og glæder 
sig til.  

JLJ/LFA 

4. Eksamen S20  
(1 bilag)  

Alle eksamener på Dansk i F20 vil blive 
afviklet digitalt.  
Studieservice har oprettet en hjemmeside 
ang. afviklingen af digitale eksamener og 
en FAQ.  
 
PAS hører ikke fra frustrerede studerende 
ift. eksamen. De virker forstående overfor 
situationen og afventende. 
 
Der arbejdes på retningslinjer for digital 
mundtlig eksamen på HUM.  
Underviserne skal også informeres 
omkring, hvilken info de studerende har 
fået. 
 
Vi har søgt og fået dispensation til en 
enkelt prøve, der gav lidt udfordringer i 
studieordningen. Stedprøven i Dansk 
grammatik og fonetik afvikles hjemme i 
stedet for fysisk på AAU og bliver på 8 istf. 
6 timer.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lægges i Moodle når de er 
klar.  
 
 
 
 
De studerende og 
censorformanden 
informeres omkring 
ændringen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JLJ/LFA 
 
 
 
 
 
LFA 
  

5. De studerendes trivsel  
(1 bilag)  

Det er vigtigt at holde øje med de 
studerendes trivsel i hjemmeperioden.  
Der er i rapporten peget på 5 udfordringer 
og løsningsforslag hertil.  
Det er vores indtryk at AAU er bevidst om 
udfordringerne og arbejder på at løse 
dem.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

PAS har ikke hørt fra studerende, selvom 
hun har opfordret dem til at kontakte 
hende af flere omgange. Det kanfortolkes 
sådan, at de studerendes trivsel er god, 
men på den anden side kan det være, at 
de studerende, der ikke trives, ikke 
henvender sig.  
 
Studienævnet har modtaget en række 
dispensationsansøgninger om forlænget 
afleveringsfrist, primært fra 
specialestuderende, som alle er blevet 
imødekommet.  
 
Vi må se om der kommer flere 
ansøgninger op til afleveringsfristerne.  

 
 
 
 
 
Det vil fortsat være 
praksis at gøre, hvad vi 
kan for at lette presset på 
de studerende, der føler 
at de er det. 

 
 
 
 
 
JLJ/LFA 
 
 
 
 

6. Censorkorpset 
årsberetning 2019  
(1 bilag)  

Det er positivt, at Dansk på AAU ikke får 
nogen negativ omtale overhovedet.  
 
En censor har dog anmærket at det 
litteraturvidenskabelige niveau var 
bekymrende lavt set ud fra en 
eksamination af 4 studerende.  
JLJ var eksaminator på 3 af dem og er enig 
i at deres niveau var bekymrende lavt, 
men svarede Censorformanden at dette 
afspejlede sig i karaktererne.  
 

 
 
 
Anders Østergaard ville 
inkludere anmærkningen i 
rapporten, men Louise 
Brix Jacobsen overbeviste 
ham om, at den var for 
specifik. 
JLJ har desuden opfordret 
Anders Østergaard til at 
indhente opdaterede 
ledighedstal fra 
studienævnene. 
 

 

7. Behandling af 

frafaldstruede  

JLJ og Malene Karmisholt, der tog over på 
Dansk i perioden mellem Vivi og LFA, har 
gemmegået listerne.  
Der er fulgt op på de studerende, der er 
bagud på deres studier.  
En del har meldt tilbage og der er lavet 
aftaler, men der er også en del vi ikke har 
hørt fra.  
 
En gennemgående problematik er, at det 
ikke i alle tilfælde er blevet registreret, når 
studerende er startet på et tilvalgs- eller 
sidefag på et andet universitet.  
 
  

Lister og mails arkiveres i 
Workzone.  
 
 
 
 
 
 
 
De manglende 
registreringer tastes og 
der er styr på 
arbejdsgangen i 
administrationen 
fremover.  

LFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
LFA 

8. Evt.  Der skal laves bannerannoncer til 
Danmarks største videomaterialesamling, 
https://restudy.dk/  
  
Målgruppen er gymnasieelever og der skal 
reklamere for BA i Dansk. 

Danskgruppen bedes om 
hjælp til at vælge den 
bedste tekst til banneret.  

JLJ 

 
Emner til fremtidige møder: 

 

https://restudy.dk/
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Mødekalender 2020 

Møde 1  Onsdag, den 12. februar 2020 

Ekstraordinært møde  Lørdag den 28. marts 2020 

Møde 2 Onsdag, den 22. april 2020 ændret til mandag den 27. april 2020 

Møde 3 Onsdag, den 24. juni 2020 
Møde 4 Onsdag, den 2. september 2020 

Møde 5 Onsdag, den 21. oktober 2020 
Møde 6 Onsdag, den 9. december 2020 

  


