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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

x

Godkendt

2

KA-specialisering i communication and cultural psychology.

X

X

v/Tom
Desuden deltager medlemmer af arbejdsgruppen.
Mens de formelle rammer og ikke mindst begrænsninger søges afklaret har arbejdsgruppen udarbejdet
første udkast til studieordningsbeskrivelse. Afhængig af rammerne og SNs beslutning skal det naturligvis
tilpasses og udvikles.

CP MA Program
11-1-14.docx
Niels Bohr grundforskningscentret i cultural psychology ønsker at udbyde en kandidatuddanneselse i
cultural psychology og foreslår i den forbindelse, at man laver en specialisering i cultural psychology under
kandidatuddannelsen i kommunikation. Hensigten er at specialiseringen skal udbydes på engelsk.
SN er positivt stemt og godkender oprettelsen af en specialisering inden for de formelle rammer der gælder
og afventer studieordning til drøftelse og godkendelse.
Tom og Falk arbejder videre med at afklare de formelle rammer for oprettelsen af en specialisering.

3

Godkendelse af referat af mødet den 11. december 2013

x

bemærk, at mødet ikke var formelt beslutningsdygtigt. Mødets beslutnigner er således kun forslag indtil de
vedtages med godkendelse af referatet.

Referat 13-2013.pdf
Godkendt

4

Meddelelser fra Aalborg
v/Tom:
a)

b)
c)

d)

e)

x

Censorformandskabet har fremsendt kommentarer til vores nye KA-studieordninger. De stiller sig
generelt positive overfor de ændringer vi har lavet, men har også nogle spørgsmål – fx spørges til
internationalisering/studentermobilitet, studenteroplæg ved projekteksamen og til vægtningen af
stave- og formuleringsevne i bedømmelsen af fx projekter. Det er meget relevante spørgsmål,
som SN på et senere møde bør forholde sig til.
Fakultetet er i færd med at nedsætte vores selvevalueringspanel.
Jeg har meddelt, at vi ikke ønsker ændringer i de specifikke adgangskrav til BA (dansk A, engelsk
B, andet fremmedsprog (A niveau – dog b-niveau ved fortsættersprog), historie B eller
tilsvarende.
Samtalerne med frafaldstruede er slut i denne omgang. Mange har meldt fra eller er ikke mødt op
til aftalte møder. Der er afholdt 12 samtaler i Aalborg. Tiden vil vise om samtalerne gør en forskel,
der kan retfærdiggøre den tid vi bruger på dem. Fornemmelsen er, at de studerende som møder
op er glade for samtalen, men om det vil give mere progression (eller i det mindste klarere
beslutninger om at stoppe helt) er svært at sige. Snart kan en ny runde starte.
2 nye mentorer ansat i Aalborg.

f) Årets underviser. Der er lagt en opfordring ud til alle studerende om hvem de ønsker som hum.inf.s
kandidat. Lagt på Moodle.
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Meddelelser fra København
v/Hanne:
a) Fint kaffemøde med dekanen, samarbejde på tværs af fakultetet, henstilling om nedsættelse af
gruppe af studerende til indretning af egne lokaler, opfordring til studierumsindretning af nogle af
undervisningslokalerne når det værste load er overstået, samt genindførelse af online
bookingssystem.
b) Semestrene næsten på plads, mangler stadig enkelte undervisere
c) Pt. oprettelse af 5 valgfag, tre hænger (to nye skal godkendes, 1 ubesat)
d) Kontorombygning til VIP planlagt til foråret
e) Store hummail problemer - mange eksterne sat til kort tid med efterfølgende lukning af mail =
kortslutning af kommunikationen! Nogle nye eksterne stopper, loaded for stort, kommunikationen

x

f)

g)
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(manglende mail) for svær.
Stor efterspørgsel på hjælp til eksamensgennemførelse - udover gruppeeksamen workshop, har
der derfor været afholdt udvidet eksamensspørgsmålsworkshop for eksaminatorer på 7 semester
- blev bredt lidt ud.
Fejring af næsten overstået E2013 fredag d. 17 for alle kursusholdere og vejlere (huske at hygge
os + forbedring af kontakt ikke mindst til de eksterne).

Ingen yderligere pkt.
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Meddelelser fra CAT-skolen

x

v/Falk/Winnie:
a) Overgang til fælles moodle: www.moodle.aau.dk er implementeret. Studerende får i
udgangspunktet adgang pr. 15/1. Ikke alle semestre er klar – derfor er det besluttet at Aalborgs
semestre afventer klarmelding fra ankerlærer inden de åbnes for studerende.
b) Der afvikles fælles AAU Åbent Hus d. 5. marts i Aalborg (Humanistisk Informatik er repræsenteret
ved studievejlederne). AAU fælles kandidat og sidefagsdag afvikles d. 6. marts i Aalborg (KA
Kommunikation, Informationsvidenskab, Oplevelsesdesign, Interaktive digitale medier,
Informationsarkitektur og sidefag i mediefag skal repræsenteres ved udpegede VIP
repræsentanter og nuværende eller tidligere studerende. D. 24/2 afvikles HumInf intern
kandidatvalgsseminar med alle kandidatretningerne under studienævnet repræsenteret ved
udpegede VIP og nuværende studerende
c) Der er taget initiativ til første møde om overgang til det nye design for huminf.aau.dk
d) Der er taget initiativ til et indledende møde omkring indflytning til Havnefrontsbyggeriet.
Deltagere i det indledende møde er studieledere og Institutledere fra de berørte uddannelser
e) Der er fra censorkorpset modtaget kommetarer til hhv SPLIT Studieordningen (se punkt 15) og
Kandidatstudieordningerne under studienævnet
f)
Der er d. 20/1 afviklet samtaler ifm den opslåede stilling som kontorfuldmægtig på CAT
Mastersekretariatet (Skal varetage MIL økonomi, SPLIT og MIT studieadministration)
Ingen yderligere pkt.
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Økonomi FORTROLIGT
v/Tom
Fakultet kommer ud med et endnu dårligere regnskab end først antaget. Derfor må vi forventes at skulle
skære yderligere i timebudgettet. Vi kan derfor ikke køre efter samme principper som i 2013.
Forskellige principper for gennemførelse af en besparelse på 5% blev drøftet. SN ønsker ikke at spare på
projektvejledningen.
Det besluttes at skære ned på posten ’timer pr studerende’ hvor hvert modul udover grundtaksten hidtil er
blevet tildelt 0,8 timer pr studerende. Fremover tildeles kun 0,6 timer pr. studerende. Derudover skæres ned
på det samlede timetal til kommunikationstræning på 2. semester.
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Hvordan får vi de studerende til at engagere sig i de lokale demokratiske organer på
studiet?

x

v/Sandra
Udsat fra sidste møde
Udsættes

9

Ny/revideret procedurebeskrivelse for evaluering af undervisning, semestre og
uddannelser under studienævnet for Humanistisk Informatik

x

v/Tom

Plan for
evaluering_HumInf Januar 2014WBR.docx
Kursus eller modulevaluering skal kigges på og forsimples. Online evaluering har en lav
evalueringsprocent. Den survey der ligger nu er meget meget bred, så hvis det var muligt at evaluere på
kursusplan, kunne dette være en løsning. Optimalt ville en kombination af mundtlig og online evaluering
være at foretrække.
Først skal man have en skriftlig evaluering, hvor den studerende får lov at tænke lidt for sig selv, for
dernæst at skulle evaluere mundtlig. Det kan gøres i starten af det nye semester, hvor kun ankerlæreren er
til stede. Begge evalueringsformer bør skemalægges.
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Indførelse af prøve på 5 ECTS-point på 1. og 7. semester – og nu også på 3.
semester

x

v/Tom
3. semester-prøven er efterfølgende trukket tilbage.
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Skal SN arbejde for genindførelse af ansvarslister i forbindelse med gruppeprojekter
på HumInf?

x
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v/Hanne
Udsat fra sidste møde
Udsættes pga tidspres.
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Godkendelse af semesterplaner
v/Tom
Semesterplanerne ligger her: \\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2014\Semesterplaner\F2014 - opdateres
løbende
2. semester – Aalborg: Studienævnet godkender semesterbeskrivelsen for 2. semester Aalborg, men
bemærker at øvelsesarbejdet ikke er særligt tydeligt i projektmodulet. Det antages at der er flere øvelser
end man umiddelbart kan læse om.
2. semester – København: Studienævnet godkender semesterbeskrivelsen for 2. semester København,
men bemærker at
-I forhold til projektmodulet skal der klarhed over forskellen på primær og sekundær litteratur, så det er klart
for de studerende, hvad der forudsættes kendt til projekteksamen.
-Lidt uklart hvad videnskabsteori i projektmodulet dækker over?
4. semester – Aalborg: Semesterbeskrivelsen for 4. semester er endnu ikke godkendt af Studienævnet det bemærkes at ”En del indhold mangler stadig i de små moduler. En del dansk litteratur i dele af
projektmodulet. Kunne det blandes med lidt mere udefra? ”
Studienævnet beder om at en komplet semesterbeskrivelse fremsendes til godkendelse ved næste
studienævnsmøde – deadline er 12. februar
4. semester – København: Studienævnet godkender semesterbeskrivelsen for 4. semester København,
men bemærker at
Litteraturen i projektmodulet virker umiddelbart meget dansk og lokal. Der er måske heller ikke så mange
sider?
6. semester Interaktive Digitale Medier: Studienævnet godkender semesterbeskrivelsen for 6. semester
Interaktive digitale medier _Aalborg, men bemærker at
Der mangler lidt beskrivelse i projektmodulet. Videnskabsteori har nogen litteratur, men mangler præcision i
referencerne.
6. semester Kommunikation – Aalborg: Studienævnet godkender semesterbeskrivelsen for 6. semester
Kommunikation i Aalborg, men bemærker at det skal være tydeligt i projektmodulet, hvilken litteratur de
studerende forventes at kende og hvad der er supplerende. Videnskabsteori mangler litteratur.
6. semester Informationsvidenskab – Aalborg: Semesterbeskrivelsen for 6. semester
informationsvidenskab Aalborg er endnu ikke godkendt af Studienævnet - det bemærkes at
litteraturangivelser i projektmodulet skal være mere præcise, så de studerende kan finde stoffet,
Videnskabsteori mangler litteratur. Ikt, interaktion og organisation mangler litteratur mm.
Studienævnet beder om at en komplet semesterbeskrivelse fremsendes til godkendelse ved næste
studienævnsmøde – deadline er 12. februar
6. semester Informationsvidenskab – København: Semesterbeskrivelsen for 6. semester
informationsvidenskab København er endnu ikke godkendt af Studienævnet. Det bemærkes at
udviklingsmetoder mangler, at der ikke er så meget litteratur i projektmodulet, gerne mere international
litteratur. Videnskabsteori mangler også litteratur. Du er allerede bevidst herom, dette er blot den officielle
tilbagemelding.
Studienævnet beder om at en komplet semesterbeskrivelse fremsendes til godkendelse ved næste
studienævnsmøde – deadline er 12. februar
8. semester Interaktive Digitale Medier: Studienævnet godkender semesterbeskrivelsen for 8. semester
Interaktive digitale medier, men bemærker at
første del af projektmodulet, fx projektledelse, kunne måske trække en enkelt eller to mere internationalt
orienterede tekster ind. Derudover mangler beskrivelse af enkelte kursusgange.
8. semester Oplevelsesdesign: Studienævnet godkender semesterbeskrivelsen for 8. semester
Oplevelsesdesign, men minder om at sikre inddragelse af MÆRKK.
8. semester Kommunikation – Aalborg: Semesterbeskrivelsen for 8. semester Kommunikation Aalborg er
endnu ikke godkendt af Studienævnet. Det bemærkes at der mangler litteratur i projektmodulet. Ligeledes
mangler en stor del af beskrivelserne af studiefag.
Studienævnet beder om at en komplet semesterbeskrivelse fremsendes til godkendelse ved næste
studienævnsmøde – deadline er 12. februar
8. semester Kommunikation – København: Studienævnet godkender semesterbeskrivelsen for 8.
semester kommunikation København under forudsætning af de tilføjelser som allerede loves i teksten.
8. semester Human Centered Informatics – Aalborg: Studienævnet godkender semesterbeskrivelsen for
8. semester Human Centered Informatics uden bemærkninger.
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8. semester Human Centered Informatics – København: Studienævnet godkender
semesterbeskrivelsen for 8. semester Human Centered Informatics København, men bemærker at der
mangler litteraturhenvisninger på beskrivelsen af projektmodulet.
8. semester Informationsarkitektur: Studienævnet godkender semesterbeskrivelsen for 8. semester
Informationsarkitektur – de 2 dokumenter skulle dog samles.
10. semester – Aalborg: Studienævnet godkender semesterbeskrivelserne for 10. semester i Aalborg
med den ene bemærkning at det anbefales at indføre midtvejsevaluering
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Første udspil fra studieteknikarbejdsgruppen i høring

x

v/Dennis

Udkast til
studienævnet 2014 01 22.docx
Gruppen har lavet et første udkast til en plan for hvordan undervisning i bl.a. studieteknik og PBL i bred
forstand kan tænkes for 1.-6. semester. Før vi fortsætter arbejdet, vil vi gerne høre studienævnets reaktion
på udkastet og vores planer for det videre arbejde.
Udsat fra sidste møde
Som det er nu indeholder dokumentet en slags værktøjskasse, man kan dykke ned i og hive op fra.
Studienævnet bør vedtage nogle retningslinier for proceduren.
Forslag om at integrere kursusteknikker i stedet for at køre det separat.
Der skrives meget om grupper – der bør også tages hensyn til individet.
Flot arbejde, som skal tages op igen.
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Forslag til uddybelse af de videnskabsteoretiske krav til projektrapporten på KA
niveau

x

v/Tom

Forslag til
studienævnet til krav til videnskabsteori i projektrapporterne.docx
Gorm og Tom kigger på det endnu engang.
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Godkendelse af SPLIT studieordningen

x

v/Winnie

SPLIT_studieordning
060114.docx
Der er nogle formele forhold vedrørende bla. Gruppeeksamen som skal afklares med fakultetet.
Det vigtigste er om den faglige gruppe er tilfredse med udspillet.
SN godkender
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Feedback på skriftlige individuelle opgaver

x

v/Gorm
Udsættes til næste gang pga tidspres.
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Udvekslingsaftaler.

x

v/Tove
Udsættes, pga. Toves fravær
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Indkaldelse af punkter til næste dagsorden
Lærerseminar: Opfølgning på censorkritikken.
Dato for lærerseminar udmeldes snarest.

18

Eventuelt
Intet

x

