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Referat af Studienævnsmøde
Studienævnet for Tværkulturelle Studier (SN-TS)
Fredag den 10. februar 2017
Tilstede:
Martin Bak Jørgensen (MBJ) studienævnsformand
Karina Smed (KS) koordinator turisme Aalborg
Julia Z. Klausen (JZ) koordinator CCG
Carina Ren (CR) koordinator, turisme, KBH
Tine Thomsen (TT) sekretær, KBH
Malene Karmisholt (MK) studienævnssekretær
Anita Toft Jepsen (ATJ), repræsentant i studienævnet
Signe Juul Rasmussen (SJR), repræsentant i studienævnet
Maja Helena Nielsen (MHN), studievejleder Aalborg
Daniel Kaastrup Andersen, studerende turisme Aalborg, observatør
Natalia Clausen (NC), Studievejleder København
Casper Wiklund Jørgensen (CWJ), studerende turisme Kbh, observatør
Afbud:
Susanne Hald (SH), skolesekretær
Robert C. Thomsen (RCT) Skoleleder
Katrine Sandø Larsen (KSL) sekretær
Referent:

Malene Karmisholt (MK)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og af dagsorden
2. Konstituering af studienævn (Valg af næstformand)
3. Velkommen til nye repr. i studienævnet (Anita Toft Jepsen og Signe Juul Rasmussen)
4. Semesterbeskrivelser (bilag, eftersendes før møde CCG, TRU, Kbh)
5. Kursusevalueringer E16, JZK CCG, KS, TRU, Aalborg, CR, TRU, Kbh (bilag, TRU)
6. Funktionsbeskrivelser (bilag)
7. Turisme ny studieordning (bilag)
8. Orientering om ledighedsforebyggende tiltag (Ift. Strategiplan)
9. Orientering om udmeldingsbegrundelser (bilag)
10. Evt.
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referatet blev godkendt.

2. Konstituering af studienævn
Kort repræsentationsrunde af studienævnet.
Nyt studienævn blev konstitueret, og Signe Juul Rasmussen blev valgt som næstformand.
3. Velkommen til nye repr. i studienævnet
MBJ gennemgik kort studienævnets opgaver.
4. Semesterbeskrivelser
Semesterbeskrivelserne for turisme Aalborg og København blev godkendt.
Semesterbeskrivelserne fra CCG bliver eftersendt.
Processen med at få sendt ”gamle” semesterbeskrivelser, og så rettet dem til for eventuelle
ændringer i indeværende semester, mener koordinatorerne ikke har været tidsbesparende. MBJ tager
det videre til skolen.
5. Kursusevalueringer E16
Semesterevalueringerne bliver eftersendt og godkendes pr mail. Efterfølgende kan de ses i sin fulde
længde på følgende hjemmeside:
http://www.en.cgs.aau.dk/education/postgraduate-programmes/the-Study-board-of-Cross-culturalstudies
Kursusevalueringerne kan ses i sin fulde længde på følgende hjemmeside:
http://www.en.cgs.aau.dk/education/postgraduate-programmes/the-Study-board-of-Cross-culturalstudies
Alle tre uddannelser har haft en høj svar procent ved dette semesters evaluering.
CCG:
Philosophy of science: man var klar med en helt ny udgave af dette kursus, men pga sygedom ved en
underviser måtte man ændre forløbet i sidste øjeblik. Dette har gjort at de studerende har opfattet
kurset som lidt rodet. Dette bliver ikke et problem næste år, da man kan køre kurset som oprindeligt
planlagt.
Turisme, Kbh:
CWJ: De studerende mangler information/indblik i hvad der forventes til eksamensopgaverne.
Projektevaluering: Mange af de studerende som evaluerede projektvejledningen på alle studierne var
studerende på mobility stay. Det vil sige, at mange evaluerer et semester hvor de ikke er aktive på
deres uddannelse men på en anden. Man bør derfor selektere inden evalueringerne sendes til de
studerende. MBJ tager problematikken op med skolen.
Igen var der kommentarer til spørgeskemaet. Det er ikke retvisende nok. Hvordan læser og forstår
man de enkelte spørgsmål. Hver enkelt studerende fortolker spørgsmålet på sin egen måde, og
hvordan skal man så kunne bruge evalueringen.
MBJ: har ansat tre studentermedhjælper (baggrundsgruppe) for at evaluere evalueringsprocessen.
Resultatet vil blive rundsendt til studienævnet.
Arbejdet er et led i studienævnets strategiplan.
6. Funktionsbeskrivelser
Koordinatorerne bedes læse de rundsendte funktionsbeskrivelser igennem og sende eventuelle
rettelser til MBJ.

7. Turisme ny studieordning
MBJ gennemgik de sidste ændringer/kommentarer (fra fakultetet) til den nye turisme studieordning.
Studieordningen blev herefter godkendt.
8. Orientering om ledighedsforebyggende tiltag
Forløb på CCG for 8. og 10. semester med Karrierecenteret.
Pga CCG og Turisme uddannelsens ledighedstal er uddannelserne med i et pilotprojekt omkring
jobparathed. Der udbydes 20 pladser til 8. semester og 20 pladser til 10. semester. Formålet er at give
de studerende en general afklaring af personlige og faglige kompetencer, give viden og værktøjer til
målsætning og afsøgning af arbejdsmarkedet.
Her ud over tilbydes 10 specialestuderende (ud af de 20) en specialevejledning set fra et
karriereperspektiv. Fokus i samtalen vil bl.a. være på hvor og hvordan specialet kan omsættes til
arbejdsgiver kontekst.
Forløbet faciliteters af konsulenter fra hhv. karrierecenteret AAU og Jobcenter Aalborg.
MBJ har gjort opmærksom på at turisme Kbh også bør have samme mulighed.
9. Orientering om udmeldingsbegrundelser
Studienævnet har modtaget en opgørelse over hvor mange studerende, der har afmeldt sig studiet på
tværkulturelle studier. I skemaet kan man læse de studerendes begrundelse for deres afmelding af
studiet/AAU. Skemaet beskriver dog ikke hvilken studie det drejer sig om, men blot studienævn. For
at kunne bruge opgørelsen, bør det være fordelt på de enkelte studier.
10. Evt.
MHN: New Venture Creation som studieophold på turismeuddannelsen (9. semester) er det
studierelevant? Praktikopholdet skal være studierelevant, men der mangler en sammenhæng i NVC
og turismeuddannelsen.
KS: er enig i, at man bør se på om NVC og dens relevant for turismeuddannelsen. KS og MBJ ser på
den aftale der er lavet omkring NVC.
CWJ: Kan man gøre noget for at filtrere i de mails som skolen sender vedr. diverse arrangementer som
kun finder sted i Aalborg. Det er ikke nødvendigt for KBH at følge med i aktiviteter i Aalborg
KS: I digital eksamen har man mulighed for at aflevere blankt. Man bør ikke have en
eksamensafleverings-mulighed som opfordrer de studerende til at aflevere blankt. Ved blank
aflevering bliver prøven sorteret fra inden vejleder ser den, så den bedømmes ikke. Det vil sige, at de
får mulighed for at deltage i reeksamen uden en forudgående bedømmelse. MBJ tager en snak med
skolen.
MBJ: Call til kandidater til Roblon-prisen som uddeles til en kandidat/gruppe af kandidater, som har
færdiggjort sit speciale i 2016, og hvor specialet er af høj kvalitet, innovativt og nyskabende. Der
sendes en liste med navne på specialestuderende rundt til koordinatorerne. Koordinatorerne bedes
udpege de studerende som de mener, bør indstilles til en pris. Desværre var der meget kort deadline
13. februar
Nye møder 2017:
Onsdag den 10. maj, 13.00-15.00
Fredag den 8. september, 13.00-15.00
Onsdag den 8. november, 13.00-15.00

