Godkendt referat af møde i Aftagepanel på ETK mandag d. 2. oktober 2017 kl.
13:00 – 15:30 i lokale 2.107 på Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Mødedeltagere
Eksterne:
Karen Bjørnbak Andersen (Aalborghus Gymnasium)
Elsebeth Gabel Austin (Hjørring Gymnasium)
Jordy George Findanis (Museum Tusculanum Press)
Michael Frederic Hawkins (Aalborg Katedralskole)
Interne:
Torben Ditlevsen (studienævnsformand/fagkoordinator engelsk)
Jan Schlosser (fagkoordinator tysk)
Marlene Spanger (fagkoordinator kulturforståelse)
Evy Lyhn Christensen (studienævnssekretær)
Christian Harsfort (dec. stud.vejleder)
Afbud fra:
Henrik Godsk (kunstner og kunstfaglige leder ved Kunstbygning Vrå)
Trine Ioujakov Ramussen (uddannelseskonsulent for Spar Nord)
1. Velkomst og frokost
Formand Torben Ditlevsen bød velkommen
2. Vedtagelse af dagsorden
Vedtaget
3. Referat (er godkendt ved skriftlig høring d. 14.11.2016) – bilag
Godkendt
4. Kort drøftelse af samarbejdet mellem aftagerpanel og uddannelserne
TD: punktet er tænkt som en mulighed for at evaluere på samarbejdet mellem
aftagerpanel og uddannelser. Det er meget vigtigt for os, at I får mulighed for at give
jeres input til os og også at I føler, at I får et godt udbytte af samarbejdet. Så det skal
understreges, at Aftagerpanelet i høj grad er et forum for dialog.
EA: kan kun bekræfte aftagerpanelet lytter og tager ting med videre. Det samme er
tilfældet den anden vej, hvor hun bringer informationer videre til rektorkredsen og
andre relevante netværk.
JGF: supplerer med at bekræfte at dette samme gælder i forhold til hans job i
forlagsbranchen.
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5. Nyt fra uddannelserne:
Optagelsestal E-2017
TD: rapporterer at både BA- tysk og BA-engelsk er dimensionerede. På tysk har
dimensioneringen ingen konsekvens, da det pt. ikke er muligt at udfylde
studiepladserne. To af de nye tyskstuderende er ikke mødt op og samtidigt er
en sidefagsstuderende skiftet fra tysk til dansk. Engelsk er dimensioneret til 70
i år og til 60 i 2018. Der blev optaget 74 på bachelor Engelsk, dog viser
opgørelsen pr. 01.10.2017, at 5 er udmeldt. Der er registreret yderligere 4
inaktive studerende, som efterfølgende er udmeldt. Det betyder at, det på
nuværende tidspunkt er 65 studerende 1. semester BA-engelsk.
I forhold til tysk er statistikker meget lidt anvendelige, da en enkelt elev udgør
for stor en procentdel af det samlede antal studerende.
TD: gør opmærksom på, at der er en stigende utilfredshed omkring det faglige
niveau på de gymnasieelever, som optages på AAU. En vis procentdel mangler
grundlæggende sprogforståelse, grammatik og evne til at formulere sig på
skriftligt på engelsk samt viden om historie og samfundsforhold. Der er en
gennemsnitlig bedre evne til at formulere sig mundtligt på engelsk.
Panelet diskuterede baggrunden for det faldende faglige niveau. Det blev bla.
nævnt, at gymnasieeleverne, når de vælger studieretningen, ofte vælger en
kombination med samfundsfag, fordi de tænker, at det er et bredere
fundament. De fravælger på den baggrund studieretninger med flere sprog på
højt niveau. Det kan også påvirke det faglige niveau, at flere studerende
kommer direkte fra gymnasiet til universitet.
Økonomi
TD: økonomien er i lighed med sidste år stabil. Der er ikke større overraskelser
på vej. Undervisningsbevillinger vil være de samme som tidligere. På engelsk er
vi en smule forsinket med stillingsplanen grundet mangel på egnede
kandidater. Ny dekan har gennemført en decentralisering af økonomien. Der
er kommet ekstrabevilling til tysk i 2017 og den fortsætter i 2018. Der er
skærpet opmærksomhed i forhold til at tilgodese tysk og der er derfor kommet
et større budget til tysk, som er blevet brugt på at gøre tysk mere interessant
for ansøgere. Herunder er der også blevet brugt penge på at fastholde de
studerende på tyskuddannelsen.
Stillingssituationen
Der er kommet 2 fuldt internet finansieret 2 Ph.d. stipendier. Der er blevet
ansat 2 adjunkter. Styrket bemanding indenfor diskursanalyse og der er blevet
styrket bemanding i sprogdiscipliner (grammatik, fonetik og oversættelse). Der
forventes fire ansøgere til samtale til lektoratet. For øjeblikket får vi en lektor i
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diskursstudier, tre adjunkter i moderne engelsk sprogvidenskab. Deraf
forventer vi, at den ene bliver lektor i løbet af næste forår. Herunder er der
også kommet to nye Ph.d.-stillinger. Der er kommet en større direkte aflæsning
af behov. Dette danner også baggrund for at tysk er blevet tilgodeset med
ønsker i den seneste tid.
Institutionsakkreditering
Der er ikke sket noget nyt. Der er lige blevet indsendt ny akkreditering. Panelet
kommer på besøg og taler med udvalgte områder til november. Ingen af vores
uddannelser er blevet udvalgt.

6. Orientering om og diskussion af planlagte studieordningsændringer på Engelsk
Panelet diskuterede nedenstående ændringer og det blev godkendt at studienævnet
kan få videre med forslagene. Der er deadline for studieordningsændringer d. 1.
november 2017:








synopsis modul skæres ned fra 10 ECTS til 5 ECTS
revision af valgfagsporteføljen
ændring i praksismodul på 9. semester. Der indføres en alternativ
mulighed for undervisningspraktik/formidlingspraktik. Her skal den
studerende ikke ud i et praktisk miljø, men den studerende skal i stedet
lave et fagligt produkt, som afspejler deres kompetencer. Baggrunden
for dette er, at der er behov for et tilbud til de studerende, som af
forskellige årsager ikke kan gennemføre et praktikforløb hos en privat
virksomhed eller et gymnasium.
1. semester Engelsk BA starter nu med litteraturanalyse. Derfor skal 1.
semester projekt nu handle om litteratur i stedet for kultur og
samfundsforhold.
på 2. semester er målene ændret for projektet. Nu skal projektet
fokusere mere på den historiske og kulturelle kontekst.
ændring i modellen med sprogporteføljer på 1. og 2. Semester Engelsk,
nu vil der være en selvstændig skriftlig stedprøveprøve i kurset
Phonetics & Phonology

7. ”Robusthedsanalyse” af Tysk
TD orienterede om analysen og fortalte, at 2. udkast netop er rundsendt. Panelet er
meget interesserede i undersøgelsen og det skal afklares om det er muligt (hvis den
ikke er fortrolig), at rundsende den endelige rapport.

8. Evt.
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EGA uddelte bilag på mødet og orienterede om, at mange sprogundervisere i
gymnasierne snart går på pension og stillede spørgsmålstegn ved om der uddannes
nok til at efterfølge dem.

Næste møde blev fastsat til mandag d. 1. oktober 2018 kl. 13:00 – 15:30.

Referent: Christian Harsfort
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