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1-2. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referatet blev godkendt.
Nyt pkt. tilføjes dagsorden vedr. bemandingsproblematik.
3. Studienævnsrapport
Studienævnsrapporten har været sendt til hørring, og blev godkendt pr e-mail af medlemmerne i
SNTS.

Dog manglede den godkendte rapport punktet ”status for handleplaner”. MBJ har lavet følgende
tilføjelser til rapporten.
Vi har startet projektbørssamarbejde med Matchmaking både på CCG og turisme. Matchmaking
havde ikke held til at finde det fornødne antal virksomheder og vurderer selv, at det blev for snævert.
De tænker derfor i nye retninger med, at lave større og mindre specialiserede arrangementer hvor
CCG bliver en del af studenterudbudssiden. Turisme har dette semester kørt lign. Projektbørs
arrangeret af Matchmaking i et arrangement der inkluderede Turisme og Historie med fokus på
kulturinstitutioner og virksomheder. Dette samarbejde fortsættes.
Samarbejdet med Crowdmove projektet er lagt ned af udbyderne selv, da de har solgt konceptet.
Evalueringsseminar. På baggrund af diskussionen på seminaret har SNTS valgt at nedsætte
baggrundsgruppe der i foråret skal komme med bud på, hvordan vi tænker erfaringer og diskussioner
fra seminar ind i kursus, projekt og praktikevalueringer. Baggrundsgruppen kommer til at bestå af tre
studerende (aflønnes hver med ti timer som studentermedhjælpere), SN formand og andre efter
behov.
Den opdaterede rapport er efterfølgende sendt pr. e-mail til SNTS medlemmer
4. Semesterplaner 2017
F-2017 kommer ud med et underskud på 626 timer hvor efteråret 2017 kommer ud med et overskud
på 1411 timer. Derved er overskuddet på 785.
De resterende timer dækker andre aktiviteter (innovation, reevejledning samt
administrationskompensation).
Studienævnet vedtog at hæve timesatsen på specialerne fra 21 til 22 timer. Hvis økonomien tillader
det var der ønske om, at hæve satsen for praktikopgaverne med 1 time.
CR: På SNTS er der en vejlederguide som kun er på dansk. Den må gerne blive oversat til engelsk. MBJ
prøver at finde en der kan læse korrektur og oversætte guiden, da den er meget relevant for
nyansatte ved studienævnet.
Semesterplanerne blev godkendt
5. Blinklys
CCG:
35 studerende er blevet reporteret som frafaldstruede ifbm. blinklyskontrol.
Ud af de 35 studerende, følger 5 studerende særlige studieplanner som konsekvens af sygdom,
graviditet eller andet.
2 studerende er blevet kontaktet via mail. Alle blev opfordret til, at kontakte koordinatoren hurtigst
muligt med henblik på en samtale om tilrettelæggelse af en studieplan. De har ikke svaret på mailen.
Turisme, Aalborg:
8 studerende er blevet reporteret som frafaldstruede ifbm. blinklyskontrol. Ud af de 8 studerende, er
4 blevet kontaktet. KS har kun fået tilbagemelding fra en studerende, og der er her lavet en
studieplan. De 3 andre afventer hun stadig svar fra.
Turisme, Kbh:
39 studerende er blevet reporteret som frafaldstruede ifbm. blinklyskontrol. Ud af de 39 studerende
er 6 blevet kontaktet. CR har kun fået tilbagemelding fra en, og her prøver man at lave en studieplan.
6. Høring vedr. suppleringsmuligheder
Nogen studier på AAU åbner op for suppleringsmuligheder. Der har været enighed om at SNTS ikke
åbner op for denne mulighed. Dette har MBJ meldt ind til fakultetet.

7. Evalueringsseminar
Anders Kjærsgaard fra evalueringsinstituttet samt Maj Pallesen (tidligere CCG studerende) fra Lego
har afholdt et evalueringsseminar. Der var meget ringe fremmøde. Nul studerende i Kbh, tre
studerende i Aalborg.
Der var en meget god diskussion blandt oplægsholdere, og de studerende der var til stede.
Som tidligere nævnt vil der på baggrund af ovenstående seminar, blive nedsat en baggrundsgruppe
der i foråret skal komme med bud på, hvordan vi tænker erfaringer og diskussioner fra seminar ind i
kursus, projekt og praktikevalueringer. Baggrundsgruppen kommer til at bestå af tre studerende
(aflønnes hver med ti timer som studentermedhjælpere), SN formand og andre aflønnes efter behov.
Særligt evaluering af praktikopgaven (erfaringsrapporten) er der brug for, at der bliver sat fokus på.
Her har man på Turismeuddannelsen allerede i den nye studieordning af 2017 taget højde dette. Kopi
af prøvebestemmelsen, st.ord. 2017:
The examination also comprises the submission of a reflexive essay, which puts the internship experiences and the
knowledge gained from examination 11 into critical perspective. In this discussion piece of maximum 5 pages, the student
is expected to critically discuss, for example, the theoretical developments that emerge from the internship project,
empirical domains to be further explored, and/or methodological innovations that may inform future research within the
field covered by the internship project. In order to complete this examination, students must submit both host institution
statement and reflexive essay

8. Bemandingsproblematik
MBJ har modtaget en skrivelse vedr. procedure for bemanding af Aalborg Universitets Uddannelser på
Det Humanistiske Fakultet. Ovenstående procedure indføres pr. 1. november 2016
Proceduren indebærer at
-

-

På Aalborg Universitet er der en klar sammenhæng mellem uddannelsernes fagområder og
undervisernes forskningsarbejde, så studerende på alle universitetets uddannelser tilbydes relevant
forskningsbaseret undervisning/vejledning.
På Aalborg Universitet har studerende på alle bachelor-, kandidat- og masteruddannelser god
mulighed for kontakt til aktive forskere. Anvendelsen af DVIP1 sker ud fra uddannelses-ledelsens
strategiske overvejelser, og DVIP er nøje udvalgt i forhold til uddannelsens gen-standsfelt,
erhvervssigte og samlede tilrettelæggelse herunder med særligt fokus på at kunne koble forskning og
den nyeste viden med gældende praksis i det private og offentlige erhvervsliv.
På Aalborg Universitet vejledes alle studerende som udgangspunkt af VIP. Alle
bachelorprojektstuderende og specialestuderende skal vejledes af VIP, med mindre der er
tungtvejende faglige grunde til andet.

Tilbagemeldingen til skolen er, at man ikke har VIP nok på uddannelserne til at vejlede alle
studerende, samt at det på nogen opgaver faktisk giver mening at en dvip er vejleder (specialist
indenfor området).
Problemet kan ikke bare løses ved at ansætte flere vip’er, da vi med dimensioneringen vil se et
faldende studentertal. Det vil betyde at der skal tildeles færre vip timer i fremtiden.
SNTS har taget en beslutning om, at man som udgangspunkt skal fordele VIP timer til
specialevejledning.
9. Evt
CR: orienterede om en ny mulighed for mobilitystay på turismeuddannelsen 9. semester, som er en
valgmulighed i stedet for praktikopholdet. Temaet er Social Analytics. Semesteret er placeret på
institut for kommunikation. CR vil være en af underviserne på semesteret.
MBJ: SNTS har fået midler fra puljen for PBL-udviklingsprojekter til midlertidigt at indrette to
seminarrum på Kroghstræde 3 til studiearbejdspladser. Studiearbejdspladserne vil være til rådighed i
perioden fra kurserne stopper og til et nyt semester begynder, herefter føres rummene tilbage til
deres funktion som undervisningslokaler.

Nye møder 2017:
Fredag den 10. februar, 13.00-15.00
Onsdag den 10. maj, 13.00-15.00
Fredag den 8. september, 13.00-15.00
Onsdag den 8. november, 13.00-15.00

