I NS T IT UT F O R K O M M U N I K AT IO N

Referat af Studienævnsmøde 02/2014
Onsdag den 19. februar 2014, kl. 13.00 – 15.30
Aalborg: lokale 3.23
København: lokale C1-2.1.023

Mailliste
Hisn
Hisn
Hisn
Hisn
Hisn
Obs
Obs
Hisn
Hisn
Hisn
Hisn
Hisn

Hisn
Hisn
Hisn
Hisn
Hisn
Hisn/Obs
Hisn
Hisn
Hisn/Obs
Hisn
Hisn
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs

VIP (stemmeberettiget)
Hanne Westh Nicolaisen (HWN) – København
Dennis Jim Frederiksen (DJF)
Jens F. Jensen (JFJ)
Tom Nyvang (TN) - Formand
Tove Arendt Rasmussen (TAR)
VIP suppleanter
Gorm Larsen (GL) – København
Martin Mølholm (MM)
Studerende (stemmeberettiget)
Julie Kathrine Schaumann (4. sem)– København
Anders Hertzberg (4. sem) – Aalborg
Stine Lund (8. sem) – Aalborg
Mette Hjorth Lausen (8. sem) – Aalborg
Line Møller Eriksen (8. sem) - Aalborg
Studerende suppleanter
Studieleder (observatør)
Falk Heinrich
TAP (observatører)
Karen Holm Jensen (KHJ) – København
Lone Nørstad (LN) -København
Uni Stella Byrgesen (USB) - København
Karin Jensen (KJ) - København
Eva Althoff Bengaard (EAB)
Jette Due Nielsen (JDN)
Louise Mette Møller (LMM)
Pia Amtoft (PA)
Pia Knudsen (PK)
Winnie Borup Ritterbusch (WBR)
Julie Poulsen
Stine Vejen
Studievejledning (observatører)
Emilie Wils Raagevang (EWR) - København
Mia Ravn Bach (MRB) – København
Daniel Aasdal Clark (DAC) – København
Liva
Sandra P.R. Jensen (SPRJ)
Kristian Sigh (KS)
Stine Lund (SL)
Studerende (observatører)
Marcus Lasse Vebert Birk (formand/SR)
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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
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af Valgmoduler kører som særskilt proces.
Dagsordenen er godkendt
Godkendelse af referat af mødet den 22. januar 2014

X

X

Referat 01-2014.pdf
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Punkt 7 er ikke fortroligt længere
Godkendt
Konstituering

X

v/Tom

TN orienterer om Studienævnets rolle.
Studienævnet konstituerer sig som følger:
Studienævnsformand: Tom Nyvang
Næstformand: Line Møller Eriksen frem til semesterafslutning herefter Julie Kathrine
Schaumann
Menige medlemmer:
Studerende :
Julie Kathrine Schaumann (4. sem)– København
Anders Hertzberg (4. sem) – Aalborg
Stine Lund (8. sem) – Aalborg
Mette Hjorth Lausen (8. sem) – Aalborg
VIP:
Hanne Westh Nicolaisen (HWN) – København
Dennis Jim Frederiksen (DJF) – Aalborg
Jens F. Jensen (JFJ) – Aalborg
Tove Arendt Rasmussen (TAR) – Aalborg
4

Meddelelser fra Aalborg
Tom:
a.

5

Vi indsendt supplerende information til akkrediteringsinstitutionen i forbindelse med den
igangværende akkreditering. De eneste kritiske spørgsmål var så vidt det kan vurderes vedr.
udviklingen i VIP/DVIP ratioen og vedr. indsatser på baggrund af censorernes kritik. VIP/DVIP
ratioen har udvikling sig positivt men ikke voldsomt meget i København og er uændret i Aalborg
fra 2011 til 2012. I forhold til reaktion på censorernes kritik har fakultetet fremsendt seneste
statusrapport til akkrediteringsinstitutionen.

Meddelelser fra København
Hanne:
a.
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X

X

Der er afviklet kaffemøde med Dekanen i København

Meddelelser fra CAT-skolen
Falk/Winnie:
a. Evaluering HumInf Efterår 2013: SurveyXact rapporterne fremsendes til ankerlærerne i løbet af
uge 8. BA opsummeringer på SN dagsorden d. 19/3. Deadline for ankerlærerrapporter d. 12/3.

X

X

KA opsummering på SN dagsorden d. 23/4. Deadline for ankerlærerrapporter d. 16/4.
b.

Styrelsen for Videregående Uddannelser har efter anvisning fra Finansministeriet besluttet at
ændre perioden for STÅ-opgørelsen fra den nuværende (1.oktober til 30. september året efter) til
en ny periode, som løber fra 1. september til 31. august året efter. Ændringen gælder fra
aktivitetsindberetningen i 2014.
Denne ændring i opgørelsesperioden har betydning for indførelsen af 5 ECTS septemberprøver
på 1. og 7. semester, idet at det økonomiske incitament for prøverne ikke længere er gældende.
Dekanatet mener stadig at indførelsen af en tidlig prøve kan have en række faglige fordele, men
anerkender også at disse fordele ikke nødvendigvis er gældende for alle uddannelser. Derfor
fastholder fakultet ikke krav om indførelse af tidlig prøve, hvis den enkelte uddannelse vurderer at
indførelsen af en sådan prøve på 1. og/eller 7. semester ikke er hensigtsmæssig rent fagligt.

c.

Eramus + Joint degree Media Art Culture
"The Master of Arts in „Media Arts Culture and Heritage“ prepares a new generation of students
to become cross-pollinated and cross-disciplinary professionals and answer one of the most
difficult cultural heritage challenges posed for the creative arts and industries that rises from the
globalization of the digital world. It will provide an international and interdisciplinary space of
learning in the higher education sector that allows for students coming from the humanities,
media arts creation, or media studies to enter a new interdisciplinary field at the masters level that
will also prepare them to continue in new directions at the PhD level. It offers a strong humanitiesbased curriculum, in-depth practical experience, and student counseling with the associate
partners (stake holders) to determine projects and Master Thesis research that dovetail into the
needs of the field." Wendy Coones, Danube University.

International
MasterDK_headlines_msfeb18 .docx
Der stilles følgende spørgsmål:

Ville dette projekt kunne fungere under oplevelsesdesign ?

Ønsker Studienævnet at akkreditere denne uddannelse under Studienævnet for
Humanistisk Informatik ?

Ønsker studienævnet at akkreditere denne uddannelse geografisk til København eller
Aalborg ?
Det aftales, at der afvikles et møde imellem de faglige repræsentanter fra Oplevelsesdesign og
CAT skolen. FH indkalder.
Falk Heinrich anmoder Studienævnet om accept af deltagelse i ansøgningen.
Studienævnet støtter deltagelse i ansøgningen.

d.

Urban Computing
Deltagelse i et tværfagligt og tværinstitutionelt uddannelsessamarbejde omkring Urban
Computing, et pilotprojekt for en kommende DADIU-produktion(*). Det langsigtede mål med
uddannelsessamarbejdet er, i dialog med relevante brancher, virksomheder og organisationer, at
styrke uddannelse, forskning og erhvervsliv indenfor Urban Computing. Det kortsigtede mål er at
udvikle et uddannelses-pilotprojekt i efteråret 2014 på 30 ECTS.

Urban
Computing_udkast feb2014.docx
FH anmoder Studienævnet om tilsagn til at arbejde videre med projektet om Urban computing
over samme skabelon som DADIU.
TN anmoder om at studerende i København også ville få mulighed for at deltage.
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JFJ foreslår at lave projektet paralelt med DADIU i stedet for at lave det under DADIU.
Studienævnet støtter projektet med ovenstående forudsætninger.
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Økonomi 2014 – kr. og timer
v/Tom
Økonomi på et studienævn opgøres i kr. og timer.
De forskellige uddannelser under studienævnet for Humanistiks Informatik har hhv
takst 3 (cand it) og takst 2 (cand mag)
TN forklarer, at der er reduceret i antallet af udmeldte timer
60,2 timer pr. forventet årsværk på takst 2
77,X timer pr. forventet årsværk på takst 3
I alt en reduktion på 14 %
HumInf vokser fra1090 STÅ i 2013 til 1398 STÅ i 2014 .
I 2014 udløses knap 87.000 timer. Hvis der ikke havde været besparelser, ville der
have været over 100.000 timer.
Studieenhedsbevillingen: (Kr. 1.400.000)
Bruges til tutorer, rusperioder, studievejledere, arrangementer, studenterråd mm (Der
udløses kr. 1000 pr. studerende)
Målrettede midler til cand.it. uddannelserne (Oplevelsesdesign, Interaktive digitale
medier og Informationsarkitektur) kommer fra it-vest. Der forventes kr. 15.000 kr. pr.
dimittender i det foregående år.
Cand.it (udvikling af nye studieordninger, specifikke studieture, laboratorier)
Antal cand. it dimittender undersøges (WBR)
Der spørges til, hvordan der kan være råd til 2 undervisere på fx 3. semester i
Aalborg. TN svarer, at undervisere kan vælge at være til stede under de andres
forelæsninger som en del af deres forberedelse.
Der spørges til hvorfor der kun er lagt op til at spare på VIP/DVIP og ikke på TAP.TN
orienterer at SN kun har økonomisk råderet over timer og studieenhedsbevilligen.
TAP personalet er stillet til rådighed fra Instituttet, men TAP nøglerne er skåret idet
der er skåret i VIP timer – derudover er der skåret i selve TAP nøglen. I realiteten
betyder det, at samme antal TAP administerer flere studerende.
JF spørger til, om der er sparet i forhold til itvest midlerne: TN forklarer, at der
allerede er budgeteret med den forventede indtægt fra it-vest. Hvor disse midler ikke
tidligere er indgået i bugettet.
Der spørges ind til timeafregningen, hvis undervisningen er aflyst. TN forklarer at der
som norm afvikles erstatningsundervisning. Ved længerevarende sygdom kan der
undtagelsesvis afviges herfra. GL melder at det er semesterkoordinator/ankerlærer
der har ansvaret for afviklingen af undervisningen. Det bliver præciseret, at det er godt
hvis Juntaen samler op på de spørgsmål, der er blandt de studerende. Hvis
ankerlærerne ikke kan svare på spørgsmålene er man velkommen hos TN.
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Det besluttes, at timebudgettet bliver gennemgået på næste SN møde.
TN foreslår at taksterne ligeledes præsenterets på næste SN møde.
Hvordan får vi de studerende til at engagere sig i de lokale demokratiske organer på
studiet?
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v/Line

-

Samarbejde med studenter rådet med en studiebazar d. 14/2
Hvad kan de studerende få ud af at deltage i de lokale demokratiske organer?
Diplom?
Udtalelse?
ECTS point?

Der er afviklet studiebazar for at få engageret de studerende i de faglige aktiviteter.
Man har forsøgt at få Mentorer, tutorer, Juntaer, Informaniac til at arbejde sammen
med Studenterrådet. Mødet foregik på samme tid som fredagsbaren.
Der er pt.en konkurrence arrangeret af Studenterrådet
Der gøres opmærksom på onsdagsforelæsningerne
Det foreslåes, at der også trækkes arrangementer over på Nordkraft (også fordi det
ikke er alle der kender HumInf (Friis).
Det foreslåes, at der evt. oprettes et studenterråd i København.Der er ikke nogen
fredagsbar (der er ikke nogen alkoholbevilling)
Studenterrådet vil sætte gang i en kampagne tal eller TAL om HumInf, hvor hurtige
facts vil blive fremført.
Incitamenter for at deltage i de faglige organer er
 Udtalelser fra VIP også på linkdIn
 SN medlemskab på CVet
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Nye krav til projektrapporterne, herunder genindførelse af ansvarslister i forbindelse
med gruppeprojekter på HumInf og yderligere specifikation af kravene til litteraturen i
projekterne.
v/Hanne og Tom

Der er fra VIP i København fremført ønske om at genindføre ansvarslister.
TN anfører at Studienævnet ikke umiddelbart har mulighed for at beslutte dette, men
anfører at såfremt studienævnet ønsker det, kan gode argumenter herfor bringes
videre til Fakultet og Rektor.
Studienævnet fremfører argumenter for og imod ansvarslister, men da et entydigt
billede ikke tegner sig foreslår TN at der nedsætte en gruppe, der lister argumenter for
og imod og metoder hvormed at der kunne indføres ansvarslister
Martin Mølholm, Stine Lund og Julie Kathrine Schaumann kommer med et oplæg til
næste studienævns møde
Der har på HumFak været tale om at indarbejde de studerndes arbejdsbelastning i
form at fastlagt forventet omfang af litteratur. Psykologi arbejder med (100 sider pr.
ECTS point)
LME nævner at det tit er svært for de studerende at vide hvilken litteratur der skal
læses – WBR nævner at semesterbeskrivelserne burde løse den udfordring.
MM anfører at der er forskel på undervisernes holdning til ansvar for at skaffe
litteratur til de studerende. Hvis de studerende ikke har adgang til litteraturen, kan de
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ikke forventes at læse.
TAR: Der arbejdes med at lave en ”humInf reader” med kernelitteratur som anbefales
alle studerende.
Der kunne genindføres en retningslinie om at ankerlærerne udpeger minimum 2
kernelitteratur /bøger. TN arbejder videre hermed.
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Udspil fra studieteknikarbejdsgruppen - opfølgning

X

v/Dennis
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Punktet udsættes.
Feedback på skriftlige individuelle opgaver

X

v/Gorm

12

Punktet udsættes.
Udvekslingsaftaler

x

v/Tove
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Relationer til England
Internationalt kontor er ved at gennemgå Erasmus aftalerne.HumInf er blevet bedt
om at gennemgå og genforhandle aftalerne.
Universitetet i England (Middlesex) har meldt fra.TAR efterlyser gode kontakter i
England (London området) TN og TAR kontakter VIP.
Der er meldt positivt tilbage fra
 Bergen
 Polen
 Spanien
Specialisering i Cultural Psycology på kandidatuddannelsen i kommunikation
v/Tom
Der må laves en specialisering på 30 ECTS. TN spørger Studienævnet om 8.
semester kan accepteres som specialiseringssemester. Studienævnet godkender.
Fælles retningslinjer for den 'nye bivejlederrolle' ifm. specialevejledning, herunder
honorering
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v/Jens F
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HumFak har kritiseret at PhD studerende/D-VIP vejleder specialestuderende. TN
foreslå at der indføres regel om, at der er 25% VIP med som bivejleder, hvis en PhD
studerende er specialevejleder. Bivejleder skal sidde med til eksamen.
Det er 25% af timerne (40 timer)
Det meldes tilbage til HumFak at kravet om 25% VIP ikke kan efterleves 100% i
København og at der er problemer i enkelte fagområder i Aalborg. TN skriver på en
løsning og kommunikerer ud til vidensgrupperne.
Indkaldelse af punkter til næste dagsorden
 Lærerseminaret
 Kriterier for optagelse på kandidat (45 til 60 ECTS fagvidenskablige)
 TAL eller tal om HumInf Kampange – find positive facts om HumInf
Eventuelt
Intet at bemærke

X

