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Kan du ikke åbne filerne i dagsordenen, er de tilgængelige i studienævnets fælles mappe:
\\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf

1

Godkendelse af dagsorden
v/alle
Godkendt.

2

Godkendelse af referat af møde den 23. maj 2017
v/alle

Referat 05-2017.pdf
Godkendt.

3

Meddelelser fra Aalborg
v/Ole:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

SN-formand har fået et midlertidigt satellitkontor i Create: 6.223
SN-formand har holdt møder med frafaldstruede studerende
Møde med AAU-karriere – der sættes et møde op med ankerlærer på 7.IDM og OD m.h.p. at forsøge at
integrere karriereforløbet bedre på semesteret
’Ny’ skabelon til mandskabsplanen er taget i brug – bemandingen forsætter den kvantitative normalisering og
harmonisering kurserne i mellem. Gorm og Ole har udvekslet mandskabsplaner.
Der har været afholdt møde med censorformandskabet – godt møde. Enighed om at bevare den skarpe
opmærksomhed på uddannelsernes kvalitet, men frekvens af møder og rapporter normaliseres. Der
forberedes beskikkelse af nyt censorkorps 2018 – relevante forslag kan fremsendes til SN-formand.
Den 30. september 2017 udskrives årets valg. Det omfatter denne gang studerendes valg til bestyrelsen,
akademisk råd, institutråd, ph.d.-udvalg, studienævn. Frist for ingivelse af eventuelle ændringer til valgdata,
herunder ændringer af organernes navne, antal medlemmer og ønsker til repræsentationsopdeling er fastsat
til onsdag 9. august 2017.

Ad. 5: Normalt udskiftes ca. 1/3 af medlemmerne hver gang et nyt censorkorps skal beskikkes. Forslag til nye censorer
indgives inden udgangen af august.
Utilfredshed med specifikke censorer skal ikke bringes op i forbindelse nybeskikkelse af censorkorpset. Her rettes i
stedet særskilt henvendelse til censorformanden. Dog må sekretariatet gerne pege på censorer, som konsekvent siger
nej til censur, da disse reelt tager pladsen op for andre, der gerne vil ind i censorkorpset.

Alle til
OEH

31.08.17

Studiesekr. til
OEH

31.08.17

GL

23.06.17

Ønske om evaluering af censorkorpset diskuteres med censorformanden inden det sættes på SN’s dagsorden.
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Meddelelser fra København
v/Gorm:
1. Der har været afholdt møde med Karriecenteret. Formålet var at få belyst hvad de kan være behjælpelig med og hvilke
aktiviteter de kan tilbyde.
Campus-Cph ønsker at ensrette studiernes individuelle tutorkorps, og samle dem i et fælles korps. KDM har hidtil ikke
ønsket at blive en del af det fælles tutorkorps – primært fordi aktiviteterne for de nye studerende er planlagt uden
hensyn til ”lokale” aktiviterer og undervisning i primært den første uge af semesteret. KDM vil gerne være en del af det
fælles tutorkorps, men må kræve, at aktiviterne planlægges i fællesskab.
Der afholdes dimission for henholdsvis BA og KA 23. og 26. juni. Det er en tradition der holdes i hævd, da mange
BA’er ikke fortsætter deres studie på AAU, og KA’erne deltager ikke i det fælles HUM-arrangementet i Aalborg i
September. OBS på, at der fra centralt hold er ændret i formalia omkring denne slags begivenheder!
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Meddelelser fra MPACT-skolen
v/Tom og Winnie:
1.

Endelig studieordning, der opsamler samtlige semestre på Media Arts Cultures er fremsendt til Fakultetet.
Studienævnsformanden, Studielederen og uddannelseskoordinator har i samarbejde fundet optimale
løsninger på de udfordringer der opstår i forbindelse med produktion af en studieordning sammensat af

2.

3.

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

semestre leveret på 4 internationale universiteter. De første Masters in Media Arts Cultures forsvarer deres
kandidatspecialer d. 22/6-2017 her på Aalborg Universitet.
I forbindelse med at Master i it havde en studerende på fagpakken "it-sikkerhed", der insisterede på at få en
fortrolighedserklæring fra AAU (En såkaldt Non-Disclosure Agreement) er der udarbejdet et dokument, som
dækker skolens samlede uddannelser.
Dekanatet har besluttet at iværksætte udarbejdelse af HUM fakta ark som en del af employability indsatsen.
Formål, proces og tidsplan vil blive præsenteret nærmere på møde i studielederkredsen.

Ovenstående er tilføjet efter udsendelse af dagsordenen.
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Kvalitet og kvalitetssikring:

X

v/Ole og Winnie
1. Godkendelse af semesterbeskrivelser – Efterår 2017:
Semesterbeskrivelser samt studienævnets ansvarsliste findes i studienævnets fællesmappe:
\\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2017\Semesterbeskrivelser\E17\Til Studienævnet

Ansvarsfordeling_Se
mesterbeskrivelser_E17.docx
Studienævnets medlemmer bedes skriftligt forholde sig til de tildelte beskrivelser i OneNote godkendelsesdokumentet.
Link til godkendelses-dokumentet:
www.Onenote.com
Der er kun indkommet få semesterbeskrivelser, og generelt er der mange mangler i dem. For at undgå, at en
semesterbeskrivelse skal behandles flere gange, vil PT til næste SN-møde markere i arket med ansvarsfordeling hvilke
beskrivelser, der er komplette, og det er så kun disse, der skal forberedes og behandles på mødet. Filer, der skal
behandles, ligger altid i mappen ”Til studienævnet”.
Der efterlyses proof-reading på engelske semesterbeskrivelser. OEH spørger TN, om der før har været/i fremtiden kan
afsættes midler til dette.
SN skal tage stilling til følgende:
Hvordan håndterer vi ønske om max-holdstørrelser for valgfag?
Hvordan aflønnes dublerings-undervisning?
Hvor krævende må vi være mht. deltagerforudsætninger? (tilrettes i skabelonen)
Fristen for indsendelse af semesterbeskrivelser har denne gang været meget kort. Næste semester er det målet, at
bemandingsplanerne udsendes så tidligt, at færdiggørelse af semesterbeskrivelserne med rimelighed kan være klar til
behandling på SN-mødet i december.
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Godkendelse af mødekalender for efteråret 2017:
v/Ole
Onsdag den 23. august kl. 12.30 – 15.30 – evt heldagsmøde?
Onsdag den 20. september kl. 12.30 – 15.30
Onsdag den 25. oktober kl. 12.30 – 15.30
Onsdag den 22. november april kl. 12.30 – 15.30
Onsdag den 13. december kl. 9.00 – 12.00
Onsdag den 17. januar kl. 12.30 – 15.30 – evt heldagsmøde?
23 august = heldagsmøde – 10.30 – 16.30 (grundet lokalesituationen)
17 januar = heldagsmøde – 9.00 – 15.30
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Gruppeansvarslister
v/Ole
Forsøget med indførsel af gruppeansvarslister blev i sin tid aftalt med fakultetet. Der er ikke taget en formel beslutning,
men på baggrund af de overvejende negative tilbagemeldinger forsøget fik, udmøntes det ikke længere.
Gruppeansvarslisterne kan være en hjælp i forbindelse med den individuelle bedømmelse af de studerendes skriftlige
bidrag til projetet. De må i henhold til retningslinierne for afholdelse af gruppeprøver ikke sendes til censor, og kan
derfor blot bruges som et vejlednings- og eventuelt konfliktløsningsredskab. De studerende har lov til at vedlægge
ansvarslisten som bilag, men censor har ikke pligt til at læse den. I henhold til PBL-modellen er gruppeprojektet et
kollaborativt projekt, som gruppen i fællesskab står inde for.

PT

OEH

16.08.17

Emne

9

Studiebladet Infomaniac søger ny ansvarshavende redaktør

Deadline

Ansvarlig

Pkt.

v/Ole
– de kan ikke finde en selv, har henvendt sig til SN-formand – hermed sendt videre til SN – kan vi hjælpe?
Redaktionen er velkommen til at sende et opslag til PT, som lægger det på Moodle.
Studerende fra København kunne være interesserede i at hjælpe, men det kræver, at bladet også udkommer – og
vedkommer studerende – i København.
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OEH

Revision af valgfagskatalog
v/Ole
OEH forslår at der laves et ’trafiklys’ på det eksisterende valgfagskatalog. At der indbydes til indsendelse af nye
valgfag med henblik på at opdatere kataloget ved førstkommende mulighed for studieordningsrevisioner (E17)
SN ønsker at reducere antallet af valgfag. De eksisterende valgfag klacificeres efter, om de har været udbudt og
afviklet, hvorefter de sendes ud til høring blandt ”kursusejerne” med henblik på at få fjernet kurser, som aldrig har
været aktive. Herefter gennemgåes og revideres de valgfag, der ønskes bevaret i valgfagskataloget.
SN ønsker desuden at formulere nye valgfag med så åbne og brede formuleringer, at nye aktuelle emner kan tages op
og udbydes uden at det kræver en helt ny godkendelse af forløbet.

?

OEH

Generelt for valgfagskataloget gælder, at max. sidetal for 3-dagesprøven skal ændres til 8 sider.
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Gennemgang af punkterne under ”Emner til fremtidige møder” med henblik på at rydde op og
prioritere
v/alle
Punktet forberedes til grundig gennemgang på næste møde
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Eventuelt
-

Emner til fremtidige møder:











Gennemgang af undervisningstakster
Evaluering af modullitteratur i projekter og vejledergodkendelse af litteratur
Bolette Mønsteds Phd-afhandling
Bedre orientering til studerende om kvalitetssikringsprocessen. (Jonas)
Pædagogisk sigte/muligheder med digital eksamen
Videnskabsteori på 6. semester
Håndtering og feedback i forbindelse med klagesager
Forslag til Valgfag i Miljøkommunikation
Forslag om at ændre PU-eksamen fra 7-dages eksamen til 3-dages eksamen - på linje med andre 5
ECTS-fag
Hvordan får vi flere studerende til at deltage i evaluering af semestre og uddannelser?

Mødekalender - Forår 2017:
 Onsdag den 18. januar kl. 9.00 – 15.30 – i lokale 5.237 / C1-2.1.024
 Onsdag den 8. februar kl. 13.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.024
 Onsdag den 22. marts kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.024
 Onsdag den 26. april kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.024
 Onsdag den 24. maj kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.024
 Onsdag den 21. juni kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.024
Mødekalender - Efterår 2017:
 Onsdag den 23. august kl. 10.30 – 16.30 – i lokale 5.237 / C1-2.1.025







Onsdag den 20. september kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.022
Onsdag den 25. oktober kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023
Onsdag den 22. november april kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023
Onsdag den 13. december kl. 9.00 – 12.00 - i lokale 5.237 / C1-2.1.024
Onsdag den 17. januar kl. 9.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023

