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1.Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referatet blev godkendt
2. Velkommen til Anika og Louise
MBJ bød Anika Nørager og Louise S. Nielsen velkommen til deres første studienævnsmøde. AN og LSN
indtræder i studienævnet som observatør indtil næste valgperiode. De begge læser turisme i Aalborg.
3. Blinklys
Koordinatorer gennemgik blinklysrapporterne. På Turisme er der i København et faldende antal. Der
er pt 14 studerende som giver udslag men der er styr på alle. På Turisme i Aalborg er der pt 5
studerende som giver udslag men også her er der styr på alle. På CCG er antallet af studerende der
giver udslag stigende. Der er pt. 26 studerende som kræver opmærksomhed. Selvom tallet er højt er
der dog styr på næsten alle. De fleste har legitime begrundelser for at være kommet bagud og
størstedelen har individuelt tilrettelagte studieplaner som de følger. Tre studerende har dog ikke
svaret på henvendelserne fra koordinator.
4. Ledighedstal
SN gennemgik tallene for Turisme og CCG. Turisme er meget tæt på at gå fra gul kategori til grøn. Vi
arbejder videre med employabilityindsatsen og forventer at tallene på en længere bane alle går mod
grønt.
5. Taskforce vedr. fastholdelsesindsats
SN gennemgik det udsendte materiale. Materialet er i højere grad rettet mod BA-uddannelsernes 1.
semester end mod kandidatuddannelserne. MBJ skriver et udkast til SNTS’ indsats på området som i
første omgang rundsendes til koordinatorer for yderligere kommentarer. Derefter indsendes skema til
Studieleder. Efter diskussion på Studierådsmøde vil vi tage punktet op på et efterfølgende SN-møde
og diskutere om diskussion på SR-møde giver anledning til at revidere vores nuværende indsatser for
at fastholde studerende efter optag.
6. Semesterplan E-19 m Timenormer
Semesterplan blev godkendt. MBJ følger op med at rundsende gældende timenormer til alle
undervisere og vejledere. Der skrives en fælles besked som rundsendes af studiesekretærer til alle der
er inde over uddannelserne. Der blev påpeget enkelte fejl i semesterplan. Rettelser sendes til Malene
Karmisholt med MBJ på cc.
7. Evalueringer fra praktik
Evalueringerne blev kort gennemgået og efterfulgt af en mere generel diskussion om hvordan vi
produktivt kan anvende sådanne evalueringer. MBJ foreslår at sende dem til aftagerpanel (uden de
studerendes navne) og diskutere dem på mødet med aftagerpanel d. 18 juni. SN havde en længere
diskussion om hvordan evalueringer kunne bruges strategisk i en promovering af studiet og som led i
en kompetenceafklaring (og dermed employabilityindsats) for de studerende. HB viste eksempler på
hvordan Turisme i KBH har produceret korte videoer hvor studerende præsenterer deres arbejde. Det
overvejes om dele af evalueringer kan indgå i oplysningsmateriale og om vi kan få studerende til at
tale om deres praktikforløb som kunne indgå i samme type af materiale. Det blev besluttet at tage
punktet på SN møde i efteråret og udarbejde en systematisk strategi. Et punkt som også indgår i
Strategi- og handlingsplanen for SNTS.
8. Status på studieordningsrevisioner
Kort orienteringspunkt. Begge arbejdsgrupper følger de vedtagende deadlines. På CCG er der indkaldt
til undervisermøde d. 4 juni hvor udkast til ny studieordning præsenteres.

9. Studieaktivitetsmodel
Rundsendt materiale blev diskuteret. Det blev påpeget at begge uddannelser allerede har
udarbejdede og implementerede indsatser ifb. Med studiestart. Det vil kræv en ekstra arbejdsindsats
at oversætte nuværende praksisser til skabelonerne for de rundsendte modeller. Det blev vedtaget at
SN giver 4 timer ekstra til semesterkoordinatorer for at denne gang at udarbejde et materiale som
følger skabelonerne.
10. Implementering af digitaliseringsstrategi
SN er blevet bedt om at melde ind hvornår vi ønsker aktivt at påbegynde arbejde med at
implementere digitaliseringsstrategi. Vedtaget at forår eller efterår 2020 er ønskværdigt hvilket MBJ
har meldt tilbage til HUM Fak.
11. Studiemiljøundersøgelse
Konklusionerne fra Studiemiljøundersøgelsen blev kort gennemgået. Der er på sin vis ikke noget
overraskende i de overordnede konklusioner. Det er fx ikke en overraskelse at relevant studiearbejde
under uddannelse, eller praktikforløb har et positivt udslag på hvor hurtigt kandidater kommer i
beskæftigelse. SN diskuterede igen vigtigheden af at sikre stærke praktikophold. Det blev diskuteret
hvordan tidligere praktikanter kan anvendes strategisk på uddannelserne udover de bidrag de
allerede kommer med.
12. Internationale observatører i andre SN
Beslutningen om at SNTS fremover har en observatør i SNIF og LISE blev diskuteret. SNTS er ikke helt
sikre på nødvendigheden af dette tiltag, men siger god for både at åbne SN-møder for observatører
fra de to studienævn samt at bidrage med en observatør til de andre SNs møder fremover. MBJ
påtager sig observatørrolle.
13. Eventuelt
Daniel viderebragte spørgsmål fra Martin Trandberg. I SN mener MT at det kan misforstås om 9.
semesters udlandsophold som studerende ved anden institution kan planlægges med min. 20 ECTS og
de resterende 10 ECTS kan tages på egen uddannelse. Dette mener SNTS ikke er en korrekt læsning.
Udlandsophold skal altid tilrettelægges med forventning om at tage 30 ECTS og godkendes derefter.
Skulle der mod forventninger opstå situationer hvor vores studerende ikke kan tage det fulde antal
point kan uddannelsen i et sådan tilfælde udarbejde og tilbyde eksaminer op til 10 ECTS.
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