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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

Velkommen til nye medlemmer af Studienævnet
v/Tom
Efter velkomst og præsentation af de fremmødte, gennem gik TN i korte træk studienævnets
overordnede opgaver. Han pointerede, at i studienævnet har VIP og studerende samme rettigheder og
magt, og der er i SN-KDM god tradition for at lytte til og respektere hinandens meninger.
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Godkendelse af dagsorden

X

v/alle
Godkendt

2

Godkendelse af referat af møde den 20. januar 2016

X

Godkendes ved skriftlig høring blandt mødedeltagerne.

Referat 01-2016.pdf
Referatet er godkendt ved skriftlig høring blandt medlemmerne af studienævnet for perioden
F2015/E2016.
På mødet blev følgende kommenteret:
Vedr. brug af litteratur, er det naturligvis tilladt at benytte egen litteratur – også som primær litteratur,
men der opfordres til, at man supplerer med anden/international litteratur.
Som en del af studienævnets strategi og handlingsplaner skal vi de kommende år arbejde på at få de
studerende til at læse mere. Strategi og handlingsplaner udsendes til de nye medlemmer af
studienævent.
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Konstituering

X

v/alle
Formand: vælges blandt VIP – Tom Nyvang blev genvalgt uden modkandidater
Næstformand: vælges blandt studerende – Marcus Lasse Vebert Birk blev genvalgt uden
modkandidater.

4

Meddelelser fra Aalborg
v/Tom:
1.
2.

X

Titelændring for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab godkendt, så
informationsvidenskab fremover giver titlen cand.it. Uddannelsen forbliver på takst 2.
Takstnedsættelse for kandidatuddannelsen i interaktive digitale medier. Uddannelsen er
fremover på takst 2. Håndtering af de ændrede økonomiske betingelser sættes på
dagsordenen på et kommende møde.

Ad. 1: Navneændring af HCI til ”Information Studies” er godkendt og implementeres.
Ad. 2: Der vil ikke blive klaget over afgørelsen. Vi ved ikke hvornår takstnedsættelsen træder i kraft.
Ny meddelelse: Der har været afholdt møde med aftagerpanelet. Vi har et godt samarbejde med vores
aftagerpanel, og havde på mødet et god diskusion om udviklingsmuligheder for studiet med henblik på
bedre ansættelsesmuligheder for vores kandidater.

5

Meddelelser fra København
v/Gorm:
1.

Pr 15/2-16 tiltræder Bjarke Madsbøll som AC’er i sekretariatet. Han vil overtage de opgaver
som Lone tidligere havde, samt varetage nogle institut- og skole-opgaver. Planen er også at

X
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han skal være sekretariatets mand ved SN-møderne.
Vores nye lokaler er i brug; det skal nok blive godt når de er helt færdige. Det er meget positivt
med lokaler i nærområdet.

Tutorerne arbejder stadig på at arrangere en lokal Riberpris-uddeling for alle BA-studerende.
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Meddelelser fra CAT-skolen

X

v/Falk/Winnie:
1. Studienævnets strategiske mål og handlingsplan er endeligt godkendt af Det Humanistiske
Fakultet. Handlingsplaner er lagt i bilagsmappen og studienævnet anbefales at orientere sig
heri.
-
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Kvalitet og kvalitetssikring:

X

v/Tom og Winnie
1.

Uddannelsesevalueringer 2015

Kandidatuddannelsen i Kommunikation/Aalborg
v/Bolette og Mette

Findes i mappen;
\\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2015\Uddannelsesevaluering
Generelt er der tilfredshed med uddannelsen. Dog er der tre ting, som kritiseres af flere studerende:

Der savnes muligheder for at tone uddannelsen

VT fylder for meget

Beskrivelsen af uddannelsen svarer ikke til virkeligheden
Mulighederne for at tone sin uddannelse vil indskrænkes yderligere når studentertallene falder. Det er
vigtigt, at uddannelserne ”sælges” som det de er, og evalueringerne afslører, at der endnu engang bør
kigges på hjemmesider m.v.
Evalueringen påpeger desuden gentagelser af pensum, hvilket SN forsøger at afværge i forbindelse med
gennemgang og godkendelse af semesterbeskrivelserne.
Endelig afsløres problemer med kulturen og de studerendes arbejdsindsats - dette er i forvejen et
fokuspunkt for SN.
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Genakkrediteringsansøgninger
v/Tom og Winnie
Genakkrediteringsansøgningerne er næsten færdige, men er endnu ikke korrekturlæste mv. SN
orienteres med vedlagte bilag om rapporternes indhold og opfordres til at komme med forslag til skærpet
argumentation.

Genakkrediteringsrap
port KDM, Aalborg 260116.docx
Vores ansøgninger om genakkreditering indsendes ultimo februar. Der skal sendes en ansøgning for
hver uddannelse/campus. Rapporterne er næsten færdige, og ligger til kommentering på fakultetet. De
nye rapporter omhandler primært de punkter, der blev kritiseret i forbindelse med første ansøgning, og vi
forventer, at vi med de forbedringer vi dokumenterer opnår positiv akkreditering. Der venter dog stadig
en lang proces forude før vi har resultatet.
Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet:
Sammenlignet med resten af sektoren ligger vi højt, samtidig med at vi dokumenterer, at VIP’erne er
tilgængelige for de studerende.
SN er tilfreds med besvarelsen af krit. 2.
Øvrige kommentarer:
De studerende ønsker VIP’ernes tilgængelighed gjort endnu tydeligere. Samtidig er det vigtigt at værne
om VIP’ernes forskningstid.
SN har evt. mulighed for at iværsætte en undersøgelse af hvordan tilgængeligheden af både VIP og TAP
opfattes og fungerer for både studerende og ansatte.
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Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse
SN vil gerne have tilføjet hvorfor kravet om ansvarslister i projekterne genindføres, og hvordan vi mener
det vil højne kvaliteten af uddannelserne.
SN er i øvrigt tilfreds med besvarelsen af krit. 4.
Øvrige kommentarer:
Den seneste censorårsberetning konkluderer, at der igen er markant fremgang i kvaliteten hos os.
Årsrapporten vedlægges genakkrediteringsrapporten.
De faglige teams er stadig under opstart.
Det blev diskuteret hvorvidt vi bør indføre karakterkrav i bestemte fag i forbindelse med
adgangskravene. Der var enighed om, at SN i første omgang bør undersøge om karakterniveauet fra de
adgangsgivende eksamener går igen i de karakterer, de studerende opnår hos os.
Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen
SN er tilfreds med besvarelsen af krit. 5
Øvrige kommentarer:
Oplever man problemer i forhold til en censor, kontaktes TN, GL eller nærmeste overordnede, som
bærer sagen videre til censorformandskabet.
Yderligere kommentarer til akkrediteringsrapporterne sendes på skrift til TN.
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Diskussion af mindste-sidetal i projektmoduler på KA’erne

X

X

X

X

v/Gorm
Studerende på de første semestre vil gerne have et vejledende mindstekrav til sidetal i projekter. Men et
reelt mindstekrav vil medføre, at et projekt af høj kvalitet skal afvises, hvis det ikke lever op til kravet for
antal sider, og det ønsker SN ikke. Så vidt det er muligt, vil SN derfor bede om at få mindstekravet
fjernet i næste SO-rul. Dog fastholdes minimumskrav for specialer.
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Forslag til ændring af Videnskabsteori-eksamen på 6. semester til være knyttet til
kommunikations- og informationsteori
v/Gorm
GL fremlagde ønske om at opnå større fokus på de teorier der findes, samt fastholdelse af portfoliotankegangen. I det VT-forløb, som FTH og Søren Lindhart har udarbejdet forslag til, er det planen, at VT
skal lægge op til projektet, og at de studerende udvælger en teori, som de går i dybden med.
Det fremstod uklart, hvor langt de to forslag i virkeligheden er fra hinanden, og diskusionen afslørede
behov for en mere dybdegående diskusion af, hvordan vi kan strukturere VT-undervisning og eksamen
på 6. semester. Med i denne diskusion bør være overvejelser om, hvorvidt en separat eksamen i VT er
med til at skabe en kunstig afstand mellem teorierne og brugen af dem i projekterne.
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Forslag om nye/alternative projektmoduler på 9. semester – fx som en teoretiskpraksisopgave fælles med Turisme og Teknoantropologi

X

v/Gorm
GL udfærdiger forslag til ny beskrivelse af 9. semester.
Problemet er, at det i nogle tilfælde er vanskeligt at udarbejde et akademisk projet på baggrund af
praktikforløbet. Samtidig mangler studerende, der ikke er i praktik, mulighed for at kunne udfærdige et
teoretisk projekt.
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Forslag om at ankerlærer på 10. bliver benævnt Research Student Coordinator
(ønske fra Anders Drachen)
v/Gorm
Udsættes til næste møde

13

Eventuelt



Studievejlederne gennemgår hjemmesiderne med henblik på opdatering.
Hjemmesiden opdateres med navne på medlemmerne af det nyvalgte studienævn.

X

X

Emner til fremtidige møder:
 Definition af sidetal i projekter
 Bolette Mønsteds Phd-afhandling
 Præsentation af planerne for Filosofikum (april)
 Håndtering af takstnedsættelsen for InDiMedia
Mødekalender - Forår 2016:
 Onsdag den 17. februar kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.024
 Onsdag den 16. marts kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.024
 Onsdag den 20. april kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023
 Onsdag den 18. maj kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023
 Onsdag den 22. juni kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.024
 Onsdag den 24. august kl. 13.00 – 15.30 i lokale ??
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

