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1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. semesterplaner E-16 (bilag)
4. STÅ-prognoser (bilag) eftersendes
5. Censorformands beretning (bilag)
6. Frafaldsstatus (JZK, KS, CR)
7. Plagiattests
8. Praktikevalueringer (MBJ, CR, KS)
9. Medialab
10. Global Certificate
11. Henvendelse fra AUB – informationssøgning
12. Evt.
1-2. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referatet blev godkendt.
3. Semesterplaner E-16

Semesterplanen blev godkendt.
4. STÅ-prognoser
MBJ har sendt en afvigelsesforklaring fra studienævnet til fakultetet vedr. afvigelsen på turisme Kbh.
Afvigelsen på turisme Kbh var -31,04%. Årsagerne til afvigelsen skyldes: et for stort antal indmeldte
studerende på praktikophold (82 indmeldt, kun 43 var på praktik), et stort frafald bland de
studerende samt manglende kendskab til PBL-modellen bland de internationale studerende (flertallet
af de studerende på uddannelsen er internationale).
På baggrund af ovenstående blev det besluttet, at de studerende skal tage beslutning om, hvad de
skal på 9. semester senest den 1. september. Derved får studienævnet et mere retvisende tal for,
hvor mange STÅ man kan regne med.
5. Censorformands beretning
MFK: Der mangler censorer på turismedelen. MK har sendt censorforslag til godkendelse ved
fakultetet.
Der var ønske om, at der vil blive afholdt et censormøde. Spørgsmålet er, hvem der skal dække
omkostningerne for et censormøde (rejse og forplejning). SH tager kontakt til fakultet om dette
spørgsmål.
Der var et ønske om en mere fyldig rapport indeholdende kvalitative kommentarer fra censorerne.
Susanne Hald melder også videre til fakultet at der ønskes mere udfoldede beretninger.
6. Frafaldsstatus
Koordinatorerne gennemgik frafaldsstatus for uddannelserne. De har taget kontakt til de studerende,
som har brug for en individuel plan.
Der er en god forklaring på forsinkelserne ved de øvrige studerende (barsel, sygdom, orlov, plagiat)
7. Plagiattest
Studienævnet træf beslutning om, at projekterne på 7. - 8. og 9. semesters projekter skal plagiattestes
i DE.
MBJ melder beslutningen ud til alle vejlederne. Der opfordres til, at koordinatorerne også melder det
ud til de studerende ved semesterstart.
KS: Skal man opfordre censorerne til at blive en time ekstra, så man kan registrere resultaterne inden
de rejser hjem.
JZK: Kan man kræve det, da de har 24 timer til at inddatere. Ligeledes kan man heller ikke gøre det
som afslutningen på dagen, da der ofte er mange vejledere på i løbet af en eksamensdag.
MBJ: Vi ser hvordan det går ved sommereksamen, og så må vi tage højde for de udfordringer der har
været, og prøve at ændre det ved vintereksamen.
8. Praktikevalueringer
Praktikstederne har evalueret de studerendes praktik (survey som er sendt til praktikstederne fra
studiesekretærerne)
Alle praktikstederne har evalueret, at de studerende har levet op til deres forventninger.
Praktikevalueringerne vil indgå i de næste selv-evalueringsrapporter.
9. Medialab
De studerende har ikke længere adgang til udstyr via medialab. Der er dog indgået aftale med
medialab og instituttet om, at de studerende gerne må låne udstyr via medialab, men at der vil blive
opkrævet et gebyr. Låneudgiften betaler studienævnet.
MBJ undersøger hvordan udlån foregår i Kbh.

10. Global Certificate
Hanne Tange og Kirsten Jæger har modtaget midler til et projekt om Global Certificate.
De har udarbejdet planer for en certificering i interkulturelle kompetencer som pilottestes på CCG og
LISE. Certificeringen gives på baggrund af nogle definerede komponenter som vi allerede tilbyder.
Ideen er at certifikatet kan være en ekstra kvalifikation til vores studerende som viser de er i stand til
at arbejde aktivt med globaliseringsproblematikker ud fra et erfaret interkulturelt perspektiv.
11. Henvendelse fra AUB – informationssøgning
AUB ønsker en tilbagemelding fra studierne om der er specifikke behov som vores studerende
efterspørger hos dem.
KS: evt. litteratursøgning, mere kommunikation mellem AUB og de studerende (hvad udbyder AUB)
MBJ: melder tilbage, at AUB meget gerne må gøre det meget eksplicit hvad de tilbyder ifb. med de
kurser, de allerede udbyder ved semesteropstart i september.
12. Evt.
Der blev truffet en afgørelse om, at koordinator/studierne har mandat til, at træffe afgørelser om der
skal gives dispensation til 5. gangs eksamensforsøg.
Fremdriftsreformen E-2016: Der er indgået en politisk aftale om justering af fremdriftsreformen pr. 1.
september 2016.
Skolen giver studierne en tilbagemelding om de nye regler snarest.
Studieordningsændring på turisme er i gang. KS, CR og LJ afholder møde herom og melder tilbage til
studienævnet når de lavet revideringen.
Nyt møde
MK fremsender en Doodle.

