Studienævnet for Tværkulturelle Studier

Kroghstræde 1
9220 Aalborg Ø
Tlf. 9940 8080
Fax 9635 0044
www.ccg.aau.dk
Sagsbehandler:
Malene Karmisholt
Tlf. 9940 9137
malene@cgs.aau.dk

www.nc.auc.dk

22. september 2017

Referat af Studienævnsmøde
Studienævnet for Tværkulturelle Studier (SN-TS)
Fredag den 8. september 2017
Tilstede:
Martin Bak Jørgensen (MBJ) studienævnsformand
Karina Smed (KS) koordinator CCG
Laura James (LJ) koordinator turisme Aalborg
Robert C. Thomsen (RCT) Skoleleder
Malene Karmisholt (MK) studienævnssekretær
Kamilla Vinter Thomsen (MHN), studievejleder Aalborg
Anita Toft Jepsen (ATJ), repræsentant i studienævnet
Anne Brandt Pedersen, stedfortræder for Signe Juul Rasmussen (SJR), repræsentant i studienævnet
Afbud:
Tine Thomsen (TT) sekretær, KBH
Katrine Sandø Stevn (KSS) sekretær
Frederikke Krogsgaard (NC), Studievejleder København
Casper Wiklund Jørgensen (CWJ), studerende turisme Kbh, observatør
Susanne Hald (SH), skolesekretær
Carina Ren (CR) koordinator, turisme, KBH
Daniel Kaastrup Andersen, studerende turisme Aalborg, observatør
Referent:

Malene Karmisholt (MK)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og af dagsorden
2. Ny specialeprocedure (bilag)
3. Standardiseret klage vejledning – orientering (bilag)
4. Godkendelse af semesterbeskrivelser (bilag)
5. Semesterevalueringer (bilag eftersendes)
6. Kursusevalueringer (Bilag)
7. Uddannelsesevalueringer
8. Robusthedsundersøgelse – orientering
9. Employability status (Martin, Laura, Helene)
10. Status på Strategi- og Handlingsplan
11. Valg til Studienævn
12. Evt

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsorden og referatet blev godkendt.
Anne Brandt Pedersen overtager Signe Juul Rasmussen’s plads i studienævnet mens hun er i praktik.
KS sidder nu som koordinator for CCG og Laura James for turisme-Aalborg.
2. Ny specialeprocedureregler
Ifølge de nye specialeregler fremsendt af Fakultetet er der nu kun to afleveringsdatoer for
specialeaflevering (december/maj). Det vil sige, at man ikke længer kan aflevere speciale i juli/januar.
Reglen om manglende ects før påbegyndelse af speciale er endnu ikke på plads. Skolen er ved at
undersøge det ved Fakultetet. Skolen giver en tilbagemelding til studienævnene når der er klarhed
herom.
3. Standardiseret klage vejledning
Der er formuleret et skriv til en standardiseret klagevejledning. Det skal bruges i forbindelse med
eventuelle klagesager, så vi er sikre på at alle de formelle krav overholdes. Vejledningen er fremsendt
til koordinatorerne.
4. Godkendelse af semesterbeskrivelser
Semesterbeskrivelserne blev godkendt
5. Semesterevalueringer
Semesterevalueringer, MBJ
Semesterevalueringerne kan se i sin fulde længde på følgende hjemmeside:
http://www.en.cgs.aau.dk/education/postgraduate-programmes/the-Study-board-of-Cross-culturalstudies
Der har desværre været en ringe svarprocent, så lav at det er svært at bruge analysen til noget
brugbart (dog ligger vi alle steder højere end gennemsnittet – jf. Roberts tal)
Studienævnet har gjort en ekstraordinær indsats for at fortælle de studerende hvor vigtigt det er at
evaluere. Følgende tiltag har studienævnet gjort i F2017
- Tid i undervisningen til evaluering
- Ansat 3 studentermedhjælper til at afholde fokusseminarer for de studerende
- Ekstern gæsteforelæsning, tema: vigtigheden af evaluering
Dog skal det nævnes, at de studerende mener at de fysiske omgivelser er forbedret meget siden
sidste semester. Ligeledes er de meget tilfredse med informations niveauet samt trivslen på
uddannelserne.
På turisme Aalborg er der negative kommentarer vedr. specialeworkshoppen. På nuværende
tidspunkt er CCG og turisme sammen om workshoppen. Studienævnet vil se nærmere på, om man
skal ændre denne praksis.
De studerende har ligeledes haft lidt udfordringer med - Follow you print – MBJ undersøger nærmere,
om der kan blive gjort noget for at forbedre printproblemerne
6. Kursusevalueringer
Kursus, vejlednings- og uddannelsesevalueringer, CCG (KS) Turisme Aalborg (KS) Turisme Kbh (MBJ)
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

Turisme, Aalborg: Ud af 33 studerende (som systemet har registreret) har 17 studerende evalueret.
Dog skal det nævnes, at der i undervisningen har været mellem 17-20 aktive studerende. På den
baggrund på kan man kun sige, at der har været en super svarprocent.
De studerende har evalueret niveau, læringsmetoder og målsætning, indhold, kursusmateriale,
kommunikation fra uddannelsen som passende.
Turisme, KBH: Ud af 51 studerende har 31 evalueret.
Der har været gode evalueringer hele vejen igennem. Det eneste kursus med dårlige kommentarer
var Change management. Der skal der dog ikke handles på dette problem, da kurset bortfalder pga.
ny studieordning.
CCG: Ud af 105 studerende har 44 evalueret
De studerende har evalueret niveau, læringsmetoder og målsætning, indhold, kursusmateriale,
kommunikation fra uddannelsen som passende.
Udfordringen på CCG mht evalueringerne er, at nogen stream-kurser evalueres af meget få
studerende. Det gør, at det er svært at få et brugbart evalueringsmateriale.
I evalueringerne for CCG og turisme Aalborg nævner de studerende udfordringer ifbm med vejledning
(tilstedeværelse, ferie osv.) Studienævnet vurdere, at det er et spørgsmål om mere
information/orientering mellem vejleder og de studerende.
7. Uddannelsesevalueringer (10. semester)
Uddannelsesevalueringer, MBJ
Uddannelsesevalueringerne kan se i sin fulde længde på følgende hjemmeside:
http://www.en.cgs.aau.dk/education/postgraduate-programmes/the-Study-board-of-Cross-culturalstudies
På CCG uddannelsen har kun 19 ud af 105 studerende evalueret.
På Turisme Aalborg har 19 studerende ud af 20 aktive studerende evalueret
På Turisme Kbh har 20 ud af 51 studerende evalueret.
Ud fra de evalueringer der er modtaget ser vi positive tilbagemeldinger.
Forløbet med Karrierecenteret har haft en positiv virkning på, at de stuerenes viden om
karrieremuligheder efter endt uddannelse er steget. Samarbejdes med Karrierecentret fortsætter i
2018. Her fra efteråret 2017 vil turismeuddannelsen i Kbh også indgå i samarbejdet med
Karrierecenteret.
8. Robusthedsundersøgelse
Dette punkt vedrører turismeuddannelsen.
Prodekan og fakultetet har indkaldt til møde vedr. robusthedsundersøgelsen. Rapporten bliver
diskuteret den 20. november. Inden da skal studienævnet fremsende understøttende data til
rapporten.
Studienævnet vil blive orienteret når der er nyt i sagen.
9. Employability status
Følgende arrangementer udbydes i forbindelse med employability:
CCG:

4. september, i forbindelse med undervisning kommer Karrierecenteret med oplæg på ca. 10.
minutter
11. oktober, i forbindelse med undervisning med MBJ, Tema: kompetencebegrebet.
24. oktober, Karriere med Workshop om kompetencer
Arrangementer, som skal præsenteres som en del af Turismes karrierepilotprojekt.
31. oktober: Kompetenceafklaring (for alle studerende på AAU CPH)
29. november: Global career paths
Turisme Aalborg har planlagt tre sessioner dette semester hvor Andre integrerer nogle karriere
orienterede opgaver i kursusforløbet. Ud over dette vil AAU Karriere tilbyde vejledning mm. Næste
semester vil der blive fokuseret på praktikpladser, og hvordan vores studerende kan være mere
strategisk når de planlægger deres 9.-10 semester.
10. Status på Strategi- og Handlingsplan
Da vi har været i gang med robusthedsundersøgelsen, har ressourcerne været brugt i forhold til det.
Dog skal de nævnes, at vi er godt i gang med vores indsats i forhold til strategi- og handlingsplan.
11. Valg til Studienævn
Årets valg for studerende til studienævnet udskrives 30. september, så HUSK at stille op. Dette sker
elektronisk
http://www.aauvalg.aau.dk/ordinaert-valg/
12. Evt.
Nogen studerene har ytret ønske om, at der på eksamensplanen for reeksamen ikke står reeksamen.
MK prøver om der er andre måder at skrive det på, således at dette ord ikke står alene.
Næste studienævnsmøde den 8. november vil MBJ og MK være tilsted i Kbh. KSS vil være tilsted i
Aalborg.
Nye møder 2017:
Onsdag den 8. november, 13.00-15.00
Aalborg: KS. 3, 5.228
København: ACM15, 2.1.028

