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Referent:
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Dagsorden, Studienævnsmøde, SNTS,
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og af dagsorden
2. Godkendelse af semesterbeskrivelser (bilag)
3. Semesterplan E2018
4. Kursusevalueringer
5. Semesterevalueringer/Uddannelsesevalueringer
6. Vedtagelse af maksimumsgrænse for manglende ECTS ved studiestart
7. Planlagte Studieordningsændringer (se bilag xx)
8. Employability status (Martin, Laura, Helene)
9. Status på Strategi- og Handlingsplan (PBL, Employability)
10. Orientering: Internt talepapir - reduktion af internationale studerende (se bilag)
11. Valg til SN
12. Evt.
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af semesterbeskrivelser
Semesterbeskrivelserne blev godkendt
3. Semesterplan 2018
Semesterplanen blev godkendt.
4. Kursusevalueringer
Kursusevalueringerne kan se i sin fulde længde på følgende hjemmeside:
http://www.en.cgs.aau.dk/education/postgraduate-programmes/the-Study-board-of-Cross-culturalstudies
LJ – Turisme Aalborg: 23 aktive studerende på uddannelsen, ud af dem har 14 studerende evalueret
og kun 11 gennemførte hele evalueringen for foråret 2018. De studerende svarede, at de var oplyste
omkring niveau, læring, kursusmateriale og kommunikation.
6 har evalueret projektvejledningen. Det var gode evalueringer. Der var lidt negative kommentarer
omkring gruppe dynamik.
KS - CCG: 47 studerende har evalueret foråret 2018. Det er en ok svar respons. Evalueringerne er
positive mht niveau, læring, kursusmateriale, kommunikation. Der er dog stadig forvirring omkring
opbygningen af uddannelsen og moodle.
For at imødegå ovenstående problematik har koordinator i år prøvet at kommunikere meget klart på
moodle og ved semesterstart, samt afholde to orienteringsmøder midt i semesteret. Sidst på
efterårssemesteret vil man kunne se, om det har givet en positiv effekt.
HB – Turisme Kbh: 25 (ud af 47) studerende har svaret på evalueringen. For alle kurserne gælder det,
at de studerende er tilfredse med det faglige niveau, dog er der et par stykker på alle kurser, som føler
sig lidt udfordret af et for højt fagligt niveau. Der er generel tilfredshed med deres indlæring og
materialer samt de metodiske tilgange. Studieturen for specialiseringen, Global Tourism Development
er fremhævet af alle respondenter som det mest lærerige hvor al teori sættes i relevant kontekst.
5. Semesterevalueringer/uddannelsesevalueringer
Semesterevalueringer/uddannelsesevalueringer kan se i sin fulde længde på følgende hjemmeside:
http://www.en.cgs.aau.dk/education/postgraduate-programmes/the-Study-board-of-Cross-culturalstudies
Turisme Aalborg:
Semesterevaluering:
13 studerende har evalueret (10 på 8. semester og 3 på 10. semester) desværre er det kun 6
evalueringer hvor alle spørgsmål er besvaret, så det er meget svært at danne et reelt billede af
evalueringen.
Uddannelsesevalueringer:
Kun 3 studerende har svaret, så det er også her meget svært at danne et reelt billede af evalueringen
Turisme Kbh:
Semesterevaluering:
Desværre har kun 32 studerende har evalueret (21 på 8. semester og 11 på 10. semester). De
studerende mener at de er informeret om aktiviteterne på studiet. Dog mener de ikke læringskurven
er ligeså stigende som på 7. semester. Dette semester har der været meget positive kommentarer

omkring de fysiske rammer. Det er meget positivt, da der har været en stor indsats på dette område
fra AAU’s side.
Uddannelsesevalueringer:
Kun 8 studerende har evalueret, hvilket gør det meget svært at danne et reelt billede.
CCG
Semesterevaluering:
57 studerende har evalueret (37 på 8. semester og 20 på 10. semester) desværre er det ikke alle
evalueringer hvor alle spørgsmål er besvaret. De studerende mener, at de er informeret om
aktiviteterne på studiet. Dog er de stadig i tvivl om hvilken retning CCG fører dem i. Dette er noget
som bekymre studienævnet. Studienævnet vil se nærmere på problematikken i en
studieordningsrevision.
De fleste studerende skriver projektet i samarbejde med andre studerende. 34% arbejder skriver
projektet i samarbejde med eksterne virksomheder. De studerende mener stadigvæk, at der er
mangle på grupperum.
Uddannelsesevalueringer:
Kun 18 studerende har evalueret, hvilket gør det svært at danne sig et generelt billede. De der har
evalueret er meget positive mht læring, akademiske/analytiske kompetencer, gruppearbejde osv.
Karrierevejledningen har fået blandet kommentarer. Der arbejdes stadig på at skræddersy selve
karriereforløbet således, at det opfylder de studerenes samt de faglige/akademiske krav.
Der var en snak i studienævnet omkring den ringe svarrespons på evalueringerne. Måske burde man
overveje ikke at have tre evalueringer med de samme spørgsmål. Det vil MBJ tage en snak med skolen
om.
6. Vedtagelse af maksimumsgrænse for manglende ECTS ved studiestart
Studienævnet skal træffe en beslutning om hvor mange ects en studerende må mangle fra BA
uddannelsen for at kunne påbegynde KA uddannelsen.
Det blev besluttet at en studerende må mangle max 15ects, der foretages dog en vurdering af hvilken
eksamen det drejer sig om, da der er forskel på det akademiske omfang på forskellige prøver.
7. Planlagte Studieordningsændringer
Der vil inden september 2020 blive arbejdet på revidering af studieordningerne på CCG og Turisme.
Dette skyldes, at man skal indsætte minimumstal for undervisning og vejledning, som skal give de
studerende et indblik i, hvor meget undervisning/vejledning de kan forvente at modtage på de
enkelte uddannelser. Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet en udmelding fra AAU omkring
udregning af, hvordan vi når frem til tallet. Lige nu opfylder vi ministeriets tal. Skolen arbejder på en
udregning som udmeldes til studienævnet.
Ligeledes skal Employability indskrives i studieordningen inden 2020
Der skal også indskrives hvordan vi aktivt arbejder med PBL. Denne ændring skal også ske inden 2020.
Der vil komme en skabelon for hvordan vi skal arbejde med det fra skole.
Turisme kbh ønsker at gå tilbage til gammel studieordning ifht markedskommunikation og faget
sustainability. Denne ændring bør diskuteres i gruppen før studienævnet godkender en ændring af
studieordningen. En evt ændring bør indgå i den ændring som skal ske 2020
8. Employability status
Der har været møder med Andre omkring employability forløbet. Møderne kommer til at pege i
retning af, hvordan forløbet skal skues sammen ifht studieordningsændringen.

9. Status på Strategi- og Handlingsplan
1) Kladde til handlingsplan udarbejdes af SN-formand pba selvevalueringsrapporter og
selvevalueringsmødereferater. Kladden fremsendes til SN-næstformand og SL (Robert) senest d. 24.
oktober.
2) SN-formand + SL går i dialog, afholder evt. møde om indhold.
3) SN-formand fremlægger (foreløbig) handlingsplan på SN-møde medio nov.
4) Evt. rettelser i dialog ml. SN-formand og SL
5) Handlingsplan fremsendes via skole/institut til dekanatet 1. dec. 2018.
10. Orientering: Internt talepapir - reduktion af internationale studerende
Henrik Halkier har sendt et skriv rundt til studienævnene vedr. reduktion af internationale
studerende. Her skriver han, at der ikke er tale om en ekstra dimensionering. AAU bliver hårdt ramt.
AAU skal reduceres med 220 pladser. Ud af de 220 pladser skal HUM reduceres med 30 af pladserne.
Spørgsmålet bliver så hvordan man fordeler pladserne, og hvilken forhold gør sig gældende i selve
optagelsesprocessen.
De færre pladser til de internationale studerende gør ikke, at vi får et mindre optag, blot at der så
kommer flere danske studerende.
Fremgangsmåde og principper forventer vi at få fra rektoratet/AAU.
11. Valg til SN
Årets valg for studerende til studienævnet udskrives 30. september 2018, så HUSK at stille op. Dette
sker elektronisk via:
http://www.aauvalg.aau.dk/ordinaert-valg/
MK skriver til studievejlederne og beder dem skrive til de studerende omkring valget.
Studiesekretærerne skriver ligeledes på Moodle.
12. Evt
KS: Der eksisterer hjemmesider vedr. CCG og Turisme hvor der mangler en del opdateringer. Siderne
henviser til forkerte links og koordinatorer. Det er sider som vi umiddelbart ikke ved eksisterer, så det
er derfor svært selv at gå ind eller få andre til at rette siderne.
Kan man evt få studievejlederne til at tjekke hjemmesider for eventuelle ændringer.
Det blev vedtaget, at det er studievejlederne der fremover skal tjekke op på det. MK kontakter
studievejlederne mht opgaven.

Nye møder for 2018
12. november 2018

