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Status på NoVA herunder ny samarbejdsaftale
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v/Mie Buhl

The Educational
FINAL
Frameworks of NoVA.doc
Nova_Consortium_Agreement 020614.docx
Supplerende: Winnie og Eva har været i Stockholm til erfaringsudveksling med administrative
medarbejdere fra de 3 andre Nordiske Institutioner. Der tegner sig et klart billlede af hvori de
administrative udfordringer består. NB: Der optages ikke nye Nova studerende i 2015.
Mie Buhl og Stine Ejsing-Duun deltog i SN-mødet i forbindelse med punktet om NoVA.
NoVA drives i partnerskab af 4 nordiske uddannelsesinstitutioner, og planen er på sigt at kunne tilbyde
uddannelsen som et joint curriculum. Uddannelsen er på engelsk.
Det er i dag forskelligt, hvordan NoVA tilbydes på de fire institutioner. AAU tilbyder uddannelsen som en
form for specialisering under KA-Kommunikation. Det samme gælder Konstfach i Sverige og Oslo og
Akershus University College i Norge. På Alto University i Finland er det en separat studieretning.
Hvert semester følger de studerende 2 fælles online kurser svarende til i alt 10 ECTS. De to
onlinekurser, der udbydes fra Aalborg, er to eksisterende valgfag hos os.
Første semester starter med et symposium i Aalborg, og slutter med et symposium i Helsinki. Den
mellemliggende periode foregår på den institution, hvor de studerende er indskrevet.
På andet semester er der tvungen udveksling på et af de øvrige samarbejdsuniversiteter.
3. semester er, for de studerende, der er indskrevet i Aalborg, praktiksemester, hvorimod man på vores
samarbejdsinstitutioner starter op på specialeforløbet.
4. semester skrives speciale.
De danske studerende er meget begejstrede for forløbet. De havde meget kort tid til at beslutte sig for,
om de ville følge det, og efterfølgende er der andre studerende, der har givet udtryk for, at de har
fortrudt, at de valgte det fra.
Nova-studerende indgår i projektgrupper sammen med de øvrige kommunikationsstuderende.
På 8. semester har det været en stor udfordring for de udenlandske studerende, der er på NoVA
udveksling på AAU CPH at følge PBL-modellen. Det kræver meget selvstændighed at studere på AAU,
og de mangler det introforløb, der tilbydes gæstestuderende på efterårssemesteret.
Forløbet har hidtil kørt som et pilotprojekt. Der er kun 2 danske studerende på holdet, og det skønnes at
et antal på 5 – 8 studerende ville være optimalt.
Der er meget forskellige forhold og regler for de studerende på de forskellige institutioner, og det giver
udfordringer.
Administrativt giver det også en del udfordringer, som vil kunne afhjælpes, hvis forløbet indskrives i
studieordningen. Det vil samtidig gøre rekrutteringen lettere, at der er en reel specialisering med
studieordning at henvise til. Deadline for indsendelse af studieordningsrevisioner er 2. november! I den
forbindelse skal det undersøges, om bekendtgørelsen giver mulighed for fleksibilitet mht. sprog - både
hvad angår optag af studerende og sprog i rapporterne.
SN beslutter at arbejdgruppen skal beskrive en NoVA specialisering i kommunikationsstudieordningen.
Dette forslag skal endeligt vedtages på næste SN-møde.
Arbejdsgruppen bag NoVA ønsker at forlænge pilotprojekt-perioden med 2 år – dette støtter SN.
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Godkendelse af dagsorden
v/alle
Dagens møde afsluttes senest kl. 15.15!
Pkt 8 behandles som sidste punkt på dagsordenen.
Dagsordenen godkendt med ovenstående bemærkninger.

X

X

Referat 7-2015.pdf
Godkendt.
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Meddelelser fra Aalborg

X

v/Tom:
1. 3 plagiatsager afgjort ved sommereksamen. 2 afgjort af rektor og 1 af studienævnsformanden
2. Fakultetet har modtaget en indberetning fra censor vedrørende prøver ved sommereksamen. Der
er afholdt møder med de involverede eksaminatorer og fakultetet har svaret pågældende censor. Vi
har i den forbindelse fået en indskærpelse fra fakultetet gående på, at votering eller vurdering ikke
må starte før den mundtlige eksamen er gennemført.
3. Infomaniac udkommer på papir i en periode og i et mindre oplag for at styrke synligheden af bladet.
TN har betinget støtten af, at bladet udvides til også at dække København.
Ad. 1: Der har været flere plagiatsager end sædvanligt.
Ad. 2: Den nye prodekan forventes at komme med en nærmere afklaring af spørgsmålet, og en
definitaion af i hvilken udstrækning det er tilladt at diskutere hvad der skal spørges ind til i et projekt, og
hvor der evt. er mangler.
TN har deltaget i en workshop om erhvervsfremme indenfor den kreative branche. Vores interesse har
baggrund i muligheden for at skabe arbejdspladser til OD- og IDM-kandidater. TN’s formål med
deltagelsen var at få et indblik i hvad vores studerende bør kunne. TN nævte på workshoppen
muligheden for at sende forskere ud i virksomhederne til gensidig erfaringsudveksling. Der er tale om en
hurtigkørende proces, og der skal fremlægges en strategi for Aalborg Kommunes erhvervsråd i oktober
måned.
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Meddelelser fra København

X

v/Gorm:
1. De endelige optag på 7. semester siger 44 på Kommunikation og 17 på HCI. At tallene er så
små (de skulle have været hhv. 50 og 25) skyldes, at antallet af retskravstuderende på
Kommunikation i Aalborg er højere end normeret, og da vi er samlet dimensioneret, går det ud
over optaget i Kbh. På HCI er 12 af de 17 studerende vores egne BA’er, hvilket er en positiv
udvikling; at vi kun har 5 eksterne studerende ud af 50 ansøgere skyldes dels at kun halvdelen
var kvalificeret, dels at mange af de især udenlandske studerende tilsyneladende havde søgt
meget bredt og derfor, da det kom til stykket, ikke ønskede deres plads.
Ny studievejleder – Line Ebdrup Thomsen – er ansat.
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Meddelelser fra CAT-skolen
v/Falk/Winnie:
1. Selvevalueringsmøderne er nu velafviklede. Referater og 1. udkast til handlingsplaner vil blive
forelagt studienævnet ved senere møde
2.

Der er afviklet møde med aftagerpanelet d. 25/8. Panelet har ønske om en fremadrettet bredere
deltagelse fra Studienævnet. Bemærk derfor kommende mødedatoer: Aftagerpanelmøde i januar d.
21/1 kl. 12-15 og i juni d.14/6 kl. 12-15. Aftagerpanlet tog meget positivt imod Karrierecenterets plan
for Kompetenceafklaring på kandidatuddannelsen.

3.

Det Humanistiske Fakultet overgår fra 2016 til en ny budgetmodel:
Fordeling af timer:
Timerne tildeles i udgangspunktet til skolen. Timerne kan omfordeles imellem studienævnene på
skolen og imellem forår og efterår.
Dekanatet arbejder pt for 2016 med følgende timebevilling, som dog ikke er besluttet
Takst1 tildeles 45 timer pr.STÅ
Takst2 tildeles 60 timer pr.STÅ
Takst3 tildeles 80 timer pr.STÅ
Tildeling af kronebevilling til skoler og studienævn sammensættes efter to forskellige bevillinger;
Til skolerne tildeles 100.000kr
Ift. studienævnenes udgifter tildeles et beløb pr. STÅ på kr 3.500 kr. (ændret fra 1.000) Beløbet
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skal fremadrettet også dække udgifter, der tidligere var placeret på Fakultetet (aftagerpanelmøder,
ekstern censur, RUS instruktører mm)
Samtidig overgår administrationen af timer til RES systemet.
Ad. 2: Både ansatte og studerende opfordres til at deltage i aftagerpanelets møder.
Ad. 3: Takst 2: BA – KOM - IV
Takst 3: IDM – IA – OD
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Kvalitet og kvalitetssikring:

X

v/Tom og Winnie
1.

Opsamling på evt. resterende semesterbeskrivelser + valgmoduler (Ansvarsliste opdateres)

Følgende besked er den 15. september udsendt af WBR til studienævnet:
” Jeg har videresendt de semester/modulbeskrivelser der mangler godkendelse til de ansvarlige VIP fra
SN. Jeg tænker, at vi kan klare denne proces skriftligt og ingen har dermed ansvar for godkendelse af
semesterbeskrivelser til mødet i morgen.
Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer er alle beskrivelserne stadig i mappen :
\\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2015\Semesterbeskrivelser\E2015\Til Studienævnet
Pkt. 7 om semesterbeskrivelser kan dermed reduceres til evt. kommentarer fra studienævnet.”
Ingen yderligere kommentarer.
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Høring vedr. udkast til AAU strategi 2016-21
v/Tom

Høringssvar til strategien sendes skriftligt til Tom i indeværende uge (=uge 38)! TN foreslår, at vi
begrænser os til at kommentere på strategien vedr. uddannelse. Her er det positivt, at man fokuserer på
effekten af PBL, men der savnes et tema vedr. incitamenter til god undervisning.
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Omfanget af ekstern censur på studienævnets kandidatuddannelser. Ekstern
censur er en del af vores kvalitetssikring, men den forskningsbaserede
undervisning er en kilde til kvalitet. Der ønskes en diskussion af, hvordan SN
fremover skal prioritere ressourcerne mellem de to udgiftsposter.
v/Tom
Mindst 1/3 af de samlede ECTS på en uddannelse skal være eksternt bedømt. På vores BA ligger vi
meget tæt på mindstekravet, mens vi på KA-niveau ligger en del over, og derfor har mulighed for at
reducere antallet af prøver der skal bedømmes eksternt og derved frigøre ressourcer til brug til brug på
forskningsbaseret undervisning internt.
SN forventer at indstille, at censuren på 7. semester projekterne ændres til intern. Det kræver en
studieordningsændring, som skal godkendes på næste SN-møde. Baggrunden for at vælge at ændre på
7. semester er, at det giver en rytme, hvor de studerende skiftevis har semestre med intern og ekstern
censur.
Inden der tages endelig beslutning skal det undersøges, om det reelt er dyrere for os at afvikle intern
censur end ekstern censur.
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Godkendelse af litteratur i projekter – revideret oplæg
v/Tom

vejledergodkendelse
af litteratur_pkt 9.docx
I forhold til det oprindelige oplæg, er der nu inkorporeret fleksibilitet vedr. tidsfrister, og det er defineret
hvad der forståes ved litteratur. Fakultetet har bekræftet, at vi har lov til at afvise et projekt hvis litteratur-

X

listen ikke er godkendt.
Det er tilladt at benytte ekstra litteratur, som ikke fremgår af den godkendte liste, men det er ikke tilladt at
fjerne litteratur fra listen. Man har dog lov til at argumentere for, at der er litteratur man har valgt fra.
Der tilføjes, at 1 ECTS = 27,5 arbejdstimer.
SN er generelt bekymret for, om ansvaret for valg af litteratur overgår til vejleder, og om specifik litteratur
vælges fra fordi det er for vanskeligt i forhold til hvor mange sider, det kan opgøres til.
Det er imidlertid nødvendigt at vi sikrer det faglige niveau mht. litteraturvalg, da det er en af de
parametre, vi er blevet hængt ud for.
De studerende bør lave et litteratur-review, hvor de argumterer for deres valg af litteratur.
TN laver en ny gennemskrivning af oplægget.
WBR undersøger, om det kræver en ændring af studieordningen at indføre litteraturgodkendelsen.
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Oprettelse af faglige teams – revideret oplæg
v/Tom

teams og
opgaver_pkt 10.docx
SN godkender strukturen.
Det påpeges, at der er behov for både ”pondus” og lederkvaliteter, når posterne som formænd besættes.
Der vil være behov for at finde formænd/gruppeledere i både Aalborg og København, da der vil være
behov for at arbejde ”lokalt”.
GL kommer med forslag til bemanding i København.
Ny udgave af oplægget udsendes til skriftlig høring.
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Eventuelt
Forhåndsmeritter: VI har en del eksempler på studerende, som i forbindelse med udlandsophold
kommer i klemme, fordi de ikke kan få de fag, de har fået forhåndsgodkendt. Vi må i den forbindelse
være imødekommende, hvis de bliver tvunget til at tage fag, som er en smule perifere i forhold til vores
rammer.

Mødekalender - Efterår 2015:
 Onsdag den 16. september kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023
 Onsdag den 28. oktober kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.024
 Onsdag den 18. november kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023
 Onsdag den 9. december kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023
 Onsdag den 20. januar kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023
Videokonference – IP-adresser/København:
 C1-2.1.022: 130.225.192.50
 C1-2.1.023: 130.225.192.52
 C1-2.1.024: 130.225.192.54
 C1-2.1.027: 130.225.192.53
 C1-2.1.028: 130.225.192.59

Beslutning

Debat

Orientering

Emne

Bilag

Pkt.

