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Godkendelse af referat af mødet den 16. januar 2013
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Referat 1 - 2013.pdf
(Kan du ikke åbne den vedhæftede fil, findes referatet også her:
http://www.huminf.aau.dk/studienaevn/referater/)
Udsættes da referatet for januar 2013 ikke fremgår i linket
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Godkendelse af KASO v/Tom

X

http://people.hum.aau.dk/~eab/SN-HumInf/SN-2013/KASO/Hel%20SO/
I de nye KASO’er er der indskrevet i alle som standart:
1. Det der SKAL fremgå af en SO. Bekendtgørelsesgrundlag, Fakultetstilhørsforhold og
Studienævnstilhørsforhold
2. Overordnet kompetencemål
3. Specifikke moduler, hvoraf SN tidligere har godkendt de fleste.
Oplevelsesdesign har fået udsættelse til den 15. februar –denne vil da først blive behandlet af SN på mødet
umiddelbart efter.
I forhold til de tidligere godkendte moduler er 9. semestrene nye (SN har dog tidligere drøftet strukturen på
9. sem.). På 9. semester findes i alle studieordningerne 2 moduler: Faget i praksis (25 ects) og
Forskningsmetodologi (5 ects). Forskningsmetodologi prøves gennem et forskningsdesign udarbejdet af
den studerende – et forskningsdesign, der kan danne grundlag for en specialesynopsis.
Der skal besluttes hvor mange studerende der minimum skal til for et valgfag vil blive oprettet.
Genrelt blev der drøftet:
- det ville være oplagt at der fra specialevejlederen gives feed-back på specialesynopsen.
- hvis økonomi og studentertallet er nogenlunde stabilt, forventes der er alle studiefagsmoduler vil blive
udbudt (det er dog ikke sikkert alle bliver udbudt både i Aalborg og København)..
Generelt er der besluttet:
- ordet ”Praktik” skal ændres til ”Projekt-orienteret forløb”.
- alle eksamensformuleringer kopieres direkte fra fakultetets skrivelser.
- i forhold til specialeskrivning må der max. være 3 pers. i en gruppe
- i forhold til specialesynops må 1 studerende max. skrive 8 sider. 2 studerende max. 10 sider og 3
studerende må max skrive 12 sider.
- der skal laves en procedure for tilmelding til valgfag og tilvalgsfag
- der tilbydes ikke tilvalg i kommunikation
Interaktive Digitale Medier
Godkendes med rettelserne der blevet drøftet på mødet.
Kommunikation
Godkendes med rettelserne der blevet drøftet på mødet.
Det interpersonelle og det mediemæssige er smeltet meget mere sammen i den nye KASO, hvilket er til
glæde for arbejdsgruppen.
Et kandidattilvalg tilbydes ikke (typisk 3-4 studerende hvert år).
Vi får i forvejen mange studerende udefra ind. Det giver meget turbulens og stort administrativt pres. Derfor
har man valgt at tage det ud.

På 7. semester er der en skriftlig prøve med karakter.
På 8. semester er der en prøve med bestået/ikke bestået, hvor hensigten er at give den studerende en
udtalelse (denne hensigt skriver dog ikke direkte i SO).
Sidefagsuddannelsen Mediefag
Godkendes med rettelserne der blevet drøftet på mødet.
Informationsvidenskab
Godkendes med rettelserne der blevet drøftet på mødet.
Målet er at vi gerne vil have ændret Informationsvidenskab til en cand.it uddannelse. Men før det bliver
godkendt, må vi kalde Informationsvidenskab en cand.mag. uddannelse.
Den er stadigvæk international.
SN ønsker på et senere tidspunkt at evaluere på sproget.
Valgfagsmoduler
Godkendes med rettelserne der blevet drøftet på mødet
Forslag om at der laves en lille film/podcast på hver enkelt valfag.
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Vi skal sikre os at der også udbydes nogle valfag på engelsk.
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Godkendelse af semesterplaner v/Tom

X

http://people.hum.aau.dk/~eab/SN-HumInf/SN-2013/Semesterbeskrivelser%20-%20F2013/
2. semester – København
Godkendes
4. semester – Aalborg
Godkendes
4. semester – København
Niveau 3 mangler
6. semester – Informationsvidenskab – Aalborg
Projektmodulet er ok
IKT organisation og interaktion mangler
6. semester informationsvidenskab - København
godkendes
6. semester – Kommunikation – København
Godkendes
8. semester – Informationsarkitektur – Aalborg
Mangler en specifik plan
8. informationsvidenskab - København
Godkendes
8. semester – Oplevelsesdesign – Aalborg
Godkendes
10. semester – Speciale – Aalborg
Godkendes
10. semester – Speciale - København
Godkendes
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