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Dagsorden
1. Velkomst v. studieleder Kirsten Kragh
2. Opfølgning på og afrunding af paneldebat
3. Status på Engerom v. studieleder Kirsten Kragh
- Orientering om ny institutleder
- Status på portfolio-prøveformen (KA-uddannelser)
4. Præsentation af udvalgte moduler på nye BA-studieordninger (2019)
v. studieleder Kirsten Kragh og studienævnsformand Christian
Jensen
- Introduktionsmodul – fælles forelæsningsrække
- Tværfagligt valgfag
5. Strategisk rekruttering og brobygning v. studieleder Kirsten Kragh,
AC-vejleder Sofie Vindis og uddannelseskoordinator Anne Kjølby
- Bacheloruddannelser generelt
- Kandidatuddannelse i Interkulturelle markedsstudier
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- Målrettede initiativer
- Indsats i gymnasiet
- Interessegrupper (Facebook og andet)
6. Samarbejde med virksomheder om projektorienteret forløb
7. Fastlæggelse af næste møde
8. Eventuelt
Ad 1. Kirsten Kragh byder velkommen.
Ad 2. Opfølgning og afrunding af paneldebat.
- Det ville have været nyttigt for førsteårsstuderende – måske
kunne man lave noget lignende i forbindelse med BAstudiestarten
- Forslag om at studerende kunne sende spørgsmål på forhånd for
at få en lidt mere fokuseret debat.
- Debatten viste tydeligt, at de studerende er usikre på deres
kompetencer.
Ad 3. Status på Engerom v. studieleder Kirsten Kragh
- Orientering om ny institutleder. Kirsten Kragh orienterede kort
om ny institutleder, Tina Lupton, samt de indledende
overvejelser, hun har gjort sig om instituttets uddannelser
- Introduktion af ny studienævnsformand, Christian Jensen
- Status på portfolio-prøveformen (KA-uddannelser). Både
studerende og undervisere er glade for prøveformen, som
fordeler eksamensbyrden jævnt over semestret.
Ad 4. Præsentation af udvalgte moduler på nye BA-studieordninger (2019)
v. studieleder Kirsten Kragh og studienævnsformand Christian Jensen
- Introduktionsmodul – fælles forelæsningsrække:
Forelæsningsrækken virker ifølge aftagerpanelet spændende og
relevant for sprogstuderende.
- Tværfagligt valgfag: 6 timer i ugen – fri hjemmeopgave som
prøveform. Anbefalet aflagt i gruppe. Aftagerpanelet har
følgende forslag til temaer: FN’s globale verdensmål, ligestilling,
menneskerettigheder, kultur og diversitet, AI og sprog.
- Prøveformer: En form for co-creation med en workshop, hvor
studerende kan inviteres ind som sparringspartner, kulturel
hackaton: studerende kan byde ind med løsninger (her er en
konflikt, hvordan kan den løses?), mock-konference.
Ad 5. Strategisk rekruttering og brobygning v. studieleder Kirsten Kragh,
AC-vejleder Sofie Vindis og uddannelseskoordinator Anne Kjølby
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-

Bacheloruddannelser generelt
Kandidatuddannelse i Interkulturelle markedsstudier
Målrettede initiativer
Indsats i gymnasiet
Interessegrupper (Facebook og andet)

Forslag fra aftagerpanelet:
- Brug de studerende
- Tilbudskatalog – så kan gymnasier inkorporere det i planerne
- Rullende universitet
- Rollemodeller
- Hvad vil det sige at være studerende – hvor meget tid tager det?
- Kræver en prioritering
- Talentforløb – selvstændige på skolerne, ATU, DM i sprog,
karrieremesser, Model UN (mini FN), Young translation
Ad 6. Samarbejde med virksomheder om projektorienteret forløb
Forslag fra aftagerpanelet:
- Praktikaftale – kort møde med virksomheden (SKYPE, eller
mundtligt): Hvordan gik det, hvad kunne gøres anderledes,
læring?
- Udbyg relationen til uddannelsesstedet – ofte er det kun en
personlig kontakt mellem studerende og virksomhed
- Brug alumne-foreningen mere
- Praktik skal boostes samt mere observation på at gå tidligere i
gang med ansøgningsprocessen.
Ad 7. Fastlæggelse af næste møde
Aftagerpanelet vil gerne komme, når der er behov for det – måske i
september med henblik på at høre mere om ny institutleders visioner for
instituttet. Anne Kjølby sender en doodle.
Ad 8. Eventuelt
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