
Referat af studienævnsmøde 3/2020       
Den 1. april  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødedato og -tidspunkt Den 1. april 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, Jonas Nørholm Nielsen og Filip Gregersen 

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

Afbud Jacob Pilar 

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, at der har været afholdt Åbent hus på Create. Der var ca. 150 studerende forbi standen fra 
SIV. Der blev holdt oplæg to gange, hvor der deltog ca. 74 ved det første og ca. 14 ved det andet. 
Som noget nyt havde Camilla lavet et billedshow på sin iPad af Kroghstræde 3, hvilket blev taget rigtig godt 
imod. 
Camilla fortalte også, at hun her i corona-tiden har afholdt online kontortid samt online møder, hvilket har 
fungeret godt. Hun vil fortsætte med online kontortid, i det omfang der er brug for det. 
 

 

3. Tiltag på SIV pga. 
corona-situationen 

3.1: Studerende i udlandet: I slutningen februar fik vi de første henvendelser fra studerende i Sydkorea, som 
var i tvivl om, hvorvidt de skulle bliver der. Vi har lavet en plan for, hvad der skulle ske, hvis en studerende 
kom hjem fra studieophold i utide i denne særlige situation. De studerende i udlandet har fået tilbudt online-
undervisning, og nogle steder er semesterstarten udskudt. Vi har en del studerende, som er kommet hjem pt. 
er det 6 på Engelsk og 4 på Tysk, de er alle gået i gang med deres 4. semester herhjemme. 
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3.2: Undervisningen i lukkeperioden: Ugen op til lukningen omlagde vi en del undervisning fra små til store 
lokaler og andet blev omlagt til virtuel undervisning. Underviserne på SIV har taget godt imod udfordringen om 
at omlægge til virtuel undervisning. Der er blevet udvist kæmpe kreativitet og mangfoldighed i løsningerne. 
Sabina sagde, det har fungeret godt, men i nogle fag har der manglet den direkte kontakt med mulighed for 
diskussion og at stille spørgsmål på klassen. 
 
3.3: Eksamen: Fakultetet har opfordret til, at man lige nu kun forholder sig til de prøver, der ligger i 
lukkeperioden, og går ud fra, at de mundtlige prøver til sommer kan afvikles som planlagt. Der er udsendt 
centrale retningslinjer for eksamen, vi har derfor kigget på alle prøverne og besluttet at flytte stedprøven på 6. 
semester til maj samt Grammatikeksamen på 1. semester til juni. 
I valgfagene på BA med 80% tilstedeværelse afholdes der videoforelæsninger, og der arbejdes med opgaver, 
hvorefter de studerende skal underskrive tro og love-erklæringer ift. at de har set forelæsningerne og arbejdet 
med materialet.  
Der blev drøftet, hvad vi kunne gøre ift. dokumentation for de fysisk afholdte kursusgange, da 
undskriftsedlerne fra kurserne er på AAU, hvor vi lige nu ikke har adgang til dem. AVL foreslog to måder, det 
kan håndteres på, hvis AAU ikke bliver åbnet efter påske. 
 
1. Vi beder de studerende lave en ny tro og love-erklæring for hver kursusgang, som de sender til Karina, og vi 
undlader at krydstjekke med de fysiske papirer med deres underskrifter. Denne model er nemmest, men giver 
risiko for snyd.  
 
2. Vi beder de studerende lave en ny tro og love-erklæring for hver kursusgang, som de sender til Karina, og vi 
meddeler dem samtidig, at vi krydstjekker med de fysiske papirer med deres underskrifter, når vi kommer 
tilbage til AAU, og trækker deres bedømmelse tilbage, hvis der viser sig at være uoverensstemmelse mellem 
deres tro og love-erklæringer og deres underskrifter på de fysiske papirer. Dette er mere kompliceret, men 
mindsker risikoen for snyd. 

 
 
 
 
 
 
 
AVL har informeret de studerende om dette 
på Moodle. 
 
 
 
 
SN besluttede at gøre brug af forslag 2, hvis 
det bliver nødvendigt. 

4. Valgfag, der udbydes i 
E20 

Vi indfører de nye specialiseringer på KA fra E20: Organisation og ledelse samt Markedskommunikation. 
Chinese Area Studies og Latin American Studies fortsætter som hidtil. 
Der skal udbydes mindst 1 valgfag på hver af de to specialiseringer i E20.  
 
Valgfagene på 7. semester 

- CSR- og bæredygtighedskommunikation (hører til begge) 
- Strategisk ledelse af videnskommunikation (hører til Org/ledelse) 
- Turismekommunikation og destinationsbranding (hører til markedskommunikation) 

 
Specialiseringer kan ses i de nye studieordninger, men der skal laves en kursusbeskrivelse af valgfagene, inden 
de studerende skal vælge valgfag i august.  
 
 

 
 
 
 
SN besluttede at udbyde alle tre valgfag, og 
træffe beslutning om, hvilke der skal 
oprettes, når de studerende har valgt i 
august. 



5. Udmeldelsesbe-
grundelser 
 

Der er udsendt en opgørelse over de studerendes grunde til at melde sig ud. 
 
Der blev drøftet årsagen til, de studerende mener ”uddannelsens indhold svarede ikke til mine forventninger”, 
og hvordan dette kan afhjælpes. Et forslag var at afholde en karrieredag , så de studerende allerede på 1. 
semester får et indtryk af, hvilken vej de kan gå med uddannelsen, ved at der inviteres nogle færdiguddannede 
SIVer, som fortæller, hvad de bruger deres uddannelse til i jobbet. 
Der blev snakket om, at arrangementet kunne være et sammenarbejde mellem tutorer og mentorer, som evt. 
kunne afholdes på RUS dagen. 
 

 
 
SN besluttede at afholde en karrieredag i 
starten af efterårssemesteret for alle 
semestre. 

6. Studiestart 2020 Der skal laves en introforelæsning med en VIP via video, som skal være tilgængelig for de studerende i august. 
Videoen skal fortælle om studiet og fremtidsmuligheder.  
 
Det blev foreslået, at der laves en liste med eksempler på jobs, som SIV-alumner, varetager efter end 
uddannelse, og at listen lægges på SIVs hjemmeside.  
 
AVL forslog at vi på SIV laver en forventnings-survey til de nye studerende på 1. semester. De studerende skal 
skrive om deres forventninger til studiet og deres fremtidsplaner. SN-formanden vil se dem igennem og 
inviterer til en snak, hvis nogle svarer noget, der ikke passer til studiets indhold. 
 
Det blev foreslået, at alle studerende tilmeldes studievejlederens Moodle-rum, så de får informationer fra 
studievejlederen automatisk. 
 
 

SN var enige om, det er en god ide med en 
introforelæsning. 
 
SN blev enige om at prøve forventings-
survey i E20, efter lidt småjusteringer.  
 
AVL udarbejder en liste over eksempler på 
SIV-jobs i samarbejdet med David, og listen 
lægges på SIVs hjemmeside. 
 
KOK tilmelder alle studerende til 
studievejlederens Moodle-rum 
 

7. Frafaldstruede 
studerende 
 

Administration har trukket en Trafiklysrapport over frafaldstruende studerende, der kræver særlig 
opmærksomhed. Vi er i gang med at tage hånd om dem. Der er positivt, at over 90% af SIVs studerende følger 
studierne planmæssigt. SIV har færre studerende, der er inaktive, eller som mangler mere en 15 ECTS end 
AAU-gennemsnittet.  Ros til KOK og AC som løbende følger op på alle dem, der mangler prøver. 8 studerende 
bliver indkaldt til samtale hos AVL via brev i E-boks for at få afklaret deres studiesituation, og hvordan de 
kommer videre. 5 studerende har været studieinaktive i 1 år, dvs. at de bliver udmeldt, hvis der ikke er særlige 
forhold, der gør sig gældende. De får alle tilsendt et brev via E-boks. 
 

 

8. Semester- og 
projektevalueringer 
 

Koordinatorerne sammenfattede resultaterne af evalueringerne. Evalueringerne indikerer generelt, at der er 
stor tilfredshed med semestrene og vejlederne på tværs af alle sprog og semestre, bortset fra enkelte 
undtagelser, som koordinatorerne vil følge op på. 
 
Studiemiljø:  Lukning af uddannelserne har være stressende for de studerende, men trods det er der et godt 
sammenhold. De studerende er tilfreds med det nye kantineområde, men mangler gruppearbejdspladser i 
rolige omgivelser. Der har været støj grundet ombygning. Der er gode hyggemuligheder, men er kommet 
færre pladser i kantinen. De studerende efterspørger en oversigt over gruppearbejdspladser på Campus, som 
supplement til skærmene, som viser de ledige seminarrum. 

 
 
 
 
Susanne Hald vil undersøge, om der findes 
sådan en oversigt. 
 
AVL melder tilbage til studerende på 
Moodle, at SN har behandlet evalueringerne. 



 

9. Praktikevalueringer Evalueringerne er rigtig positive.De studerende  kan det, de forventes at kunne, og de yder en rigtig stor 
indsats. De bliver ansat til at lave nogle ting, som er relevante ift. studiet inden for fx sprog, kommunikation, 
sociale medier osv., og de udfører opgaverne til praktikværternes fulde tilfredshed. 
Der er dog en evaluering der ikke var så positiv. Praktikkoordinator er opmærksom på problemet og vil 
kontakte pågældende studerende efterfølgende for at høre den side af historien.  
 
Det blev foreslået, at der arrangeres en praktikdag, hvor studerende på 8. semester og virksomheder kan finde 
hinanden. 
 
Kravet om fremmedsprog i praktikken blev diskuteret. Kravet gør det sværere for studerende at finde en 
praktikplads, men kravet er fortsat relevant, fordi SIV er en sproguddannelse.  
 

Camilla kontakter AAU Match for at få 
arrangeret en praktikdag. 

10. Meddelelser 10.1:  Uddannelseszoom: AVL og KOK har indrapporteret timetal for F2020. Alle SIVs uddannelser opfylder 
Ministeriets krav og AAU´s interne krav til timebånd for undervisning og vejledning, bl.a. grundet mange 
gæsteforelæsninger, institutfællesforelæsninger. 
 

 
 
 
 

11. Evt. Næste møde fastlægges til 6. maj kl. 12.30-15.00. 
 

 

 
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  

Møde 6  

 


