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Møde i Globale studiers fagudvalg, torsdag d. 9. august, 2019 

Tilstedeværelse 

− Kinastudier: Jason (6) 

− Japanstudier: Asta (6) 

Dagsorden 

Mødeplan for efterårssemestret 2019 

− Det blev besluttet vi mødes 4 gange dette semester på datoerne 9/9, 10/10, 11/11 og 

12/12 

▪ 12/12 er muligvis kombineret julehyggeafslutning efter mødet 

Semesterplan for efterårssemestret 2019 

− Denne semesterplan indeholder, ud over fagudvalgsmøderne, også 

▪ 2 brætspilsdage (torsdag d. 24/10 og torsdag d. 28/11) 

▪ Planlagt inspirationsoplæg fra nyligt færdige BA-studerende – opfølgning fra UN 

og undervisere følger. Dato endnu ikke fastlagt. 

▪ En mulig juleafslutning d. 12/12 i forlængelse med det sidste fagudvalgsmøde. 

Tænkt som en måde at invitere til farvel til de kommende 

udvekslingsstuderende. Aktivitet ikke fastlagt, men muligheder inkluderer pizza 

eller fælles tur til unibaren. Ideer velkomne. 

− Lokaler, dato m.v. opdateres på FB. 

Fremlæggelse i rusugen, 27. august 

− Præsentation færdiggjort. Jason (K6) og Cecilie (J6) holder oplægget. 

UN & SN 

− Ønskeseddel til næste UN-møde afsendt til Camilla Thygesen om at få følgende punkter 

på dagsordenen i august: 

▪ Om vores semesterplan overlapper med andre arrangementer; 

▪ Om underviserne kan hjælpe os med at finde nyudklækkede bachelorer (fra 

hvert område), der kan komme og give os et inspirerende oplæg til gengæld for 

en mindre gave (chokolade?) fra fagudvalget; 

▪ Om underviserne ville være indstillet på at stille op til korte, individuelle samtaler 

med studerende på 1. og 2. semester (hvor der ikke bliver givet karakterer for 

sprogundervisning), så de studerende kan få en bedre idé om, hvordan de klarer 

sig fagligt, end de kan fra ”bestået/ikke bestået”; 

▪ Om fagudvalget kan få en officiel AU-mail, da det vil gøre det mere 

sammenhængende for os ifm. kontakt til administrationen og andre institutioner 

jf. GDPR; 
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▪ Hvad der skal ske med lektiecaféen, der er i handleplanen og som vi gerne vil 

støtte genoprettelsen af, men som vi er bange for at folk ikke vil dukke op til. 

To-do til næste møde 

− Fagportalen skal opdateres, og vi skal sørge for at uploade referater også (PDF er 

nemmest, da den filtype åbnes direkte i browseren og ikke skal downloades) . 

− Vi har fået et par opgaver tilsendt til vores e-mail, som skal uploades til opgavebanken. 

− Vi bør lægge et ventet budget for dette semester og ansøge SNs aktivitetspulje om det 

ønskede beløb senest midt-oktober. 

− Jason undersøger mulighed for en filmfremvisning i Slagtehal 13. 

− Fremstilling af plakat med mødedatoer og datoer på begivenheder arrangeret af 

fagudvalget, der kan hænges op passende steder. Det er også muligt at få det til at køre 

på infoskærmene rundt omkring på universitetet. 


