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Julia Z. Klausen (JZ) koordinator CCG
Karina Smed (KS) koordinator turisme Aalborg
Carina Ren (CR) koordinator, turisme, KBH
Bodil Stilling Blichfeldt (BSB) koordinator turisme, Aalborg
Mari-Ann Friis Køngerskov (MFK) sekretær, KBH
Malene Karmisholt (MK) studienævnssekretær
Verena Gisela Huppert (VGH) studenterrepræsentant, CCG uddannelsen, Aalborg
Louise Marie Finnsdatter Nielsen (LFN), tiltrædende studievejleder, Aalborg
Afbud:
Robert C. Thomsen (RCT) Skoleleder
Anne Vestergaard Larsen (AVL) sekretær
Ida Brämer (IB), studievejleder, København
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Malene Karmisholt (MK)
Godkendelse af referat fra sidste møde og af dagsorden
Konstituering
Indstilling Studieleder CGS skolen
Handlings og strategiplan – implementering
Semesterbeskrivelser
Evalueringer
Plagiering (praksis ift indberetning og efterfølgende mulighed for vejledning)
ERASMUS aftaler
Evt.

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Referatet blev godkendt.
2. Konstituering
Martin Bak Jørgensen blev valgt som studienævnsformand.

Verena Gisela Huppert blev valgt som næstformand
3. Indstilling af studieleder
Studienævnet indstiller Robert Christian Thomsen som studieleder for CGS skolen.
4. Handlings og strategiplan
Handlings og strategiplanen har været til godkendelse på fakultetet. De havde få ændringer. Ved
delmål 4 manglede der succes kriterier. De er nu tilføjet.
Ansvarsfordelingen mht de opgaver der skal løses er tilføjet på planen, og der er sat timer af til
timekompensation.
På fremtidige studienævnsmøder vil der blive orienteret om, hvor i handlingsplanen vi er.
Der tages fat i sparringsrunder som er en del af strategiplanen. MBJ tager fat i koordinator.
Der er også sat gang i forbedring af evalueringskulturen. I første omgang ved inddragelse af
CrowdMove.
5. Semesterbeskrivelser
Der var en par ændringer til turisme Aalborg/Kbh (MK laver ændringerne), derefter blev
semesterbeskrivelserne godkendt.
Der er stort utilfredshed med semesterbeskrivelserne. Skolen er klar over problematikken og er i gang
med at finde en løsning på, om man kan fremskaffelsen oplysningerne på en anden måde.
Skolen holder os opdateret.
6. Evalueringer (bilag)
Studienævnet vedtog at kursusevalueringerne i foråret bliver fortaget i den sidste undervisningsgang
for at få en højere svarprocent.
Husk midtvejsevalueringerne. Der sendes en reminder fra sekretæren den 19. februar 2016.
Kursus, vejlednings- og uddannelsesevalueringer, CCG (JZk) Turisme Aalborg (BSB) Turisme Kbh (CR)
Kursusbeskrivelserne kan se i sin fulde længde på følgende hjemmeside:
http://www.en.cgs.aau.dk/education/postgraduate-programmes/the-Study-board-of-Cross-culturalstudies
JK: spørger om skole kan finde en elektronisk løsning til, at sende de samlede evalueringer direkte til
underviserne, således at koordinator ikke skal copy/paste. SH undersøger sagen.
VG: De studerende ønsker mdt. eksamen som afslutning på 9. semester. De studerende mener, at de
ikke har tid til, at lave eksamensopgaven samtidig med deres praktikophold.
Studienævnet har pbga ovenstående kritik netop ændret praktikopgaven til en 2x 15ects opgave
således at vi tilgodeser de studerende som er af sted 3 eller 6 måneder. Studienævnet stiller kun krav
til 3 måneders praktik. Vælger den studerende at være af sted i 6 måneder, er det op til den
studerende selv at strukturere sin tid, således at de får en opgave lavet til tiden.
Man kan ikke lave en mundtlig eksamen, da de studerende kommer hjem til Danmark på forskellige
tidspunkter pga forskellige længder på ophold.
Semesterevalueringer, Turisme og CCG (MBJ)

Semesterbeskrivelserne kan se i sin fulde længde på følgende hjemmeside:
http://www.en.cgs.aau.dk/education/postgraduate-programmes/the-Study-board-of-Cross-culturalstudies
7. Plagiat
Iflg retningslinjerne må studerende der har foretaget plagiering, ikke modtage vejledning i forbindelse
med omskrivning af plagiatet.
Der kan dog foreligge omstændigheder, som medfører, at der dispenseres herfra. Dette kan være
alvorlige psykiske problemer, klar misforståelse af plageringsreglerne, el. lign.
Studienævnet følger fremadrettet denne praksis.
8. Erasmusaftaler
Når nogen eksterne uddannelsesinstitutioner forespørger om Erasmusaftaler til vores uddannelse,
skal studierne vurdere, om det giver mening for uddannelsen. Det er udliciteret til
studierne/koordinator at vurderer, om det er en god aftale for studiet. Hvis man ønsker at indgå en
aftale, melder man det ind til studieleder, og han sender det videre til Internationalt kontor.
Det er vigtigt at have Erasmus aftaler, da det giver en større sikkerhed for de studerende (akademisk)
samt en økonomisk vinding for AAU.
9. Evt.
Praksis vedr. karaktergivning ved intern bedømt eksamen.
Studienævnet følger reglerne for ekstern censur når der er uenighed.
§ 11 Stk. 2. Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er
gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to
karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers
nærmeste lavere karakter.

I ekstreme tilfælde, dvs. tilfælde hvor der er et spænd på fire karakterer eller mere, fx 2/10; 00/7 har
MBJ spurgt Fakultetet om rimeligheden i at lade sådanne opgaver omvurderes af ny 'vejleder' og
censor. Det bakker fakultetet op om.

Nyt møde
MK fremsender en Doodle.

