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Bolette Blaagaard (BB) – København
Jens F. Jensen (JFJ) – Aalborg
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Marcus Lasse Vebert Birk (MLVB) – Aalborg
Julia Sønderkær Andersen (JSA) – Aalborg
Mette Jacobi Jacobsen (MJJ) - Aalborg
Studerende suppleanter
Mariam Turkzeban (MT) - København
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Falk Heinrich
TAP (observatører)
Karen Holm Greve (KHG) – København
Karin Jensen (KJ) - København
Bjarke Madsbøll
Eva Althoff Bengaard (EAB)
Jette Due Nielsen (JDN)
Pia Knudsen (PK)
Winnie Borup Ritterbusch (WBR)
Julie Poulsen (JP)
Julie Søder Nielsen (JSN)
Pia Thorsen
Maria Norup Jensen
Studievejledning (observatører)
Christina Meyenburg Dall Christensen - København
Line Ebdrup Thomsen – København
Ditte Dollerup Larsen - Aalborg
Thomas Marbæk Nielsen - Aalborg
Nanna Maria Kofod Schmidt - Aalborg
SR (observatører)
Anders Wahlgreen Adelskov - (SR/Aalborg)
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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

1

Godkendelse af dagsorden

X

v/alle
Punkt 8 behandles efter punkt 5.
Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.

2

Godkendelse af referat af møde den 20. april 2016

X

v/alle

Referat 04-2016.pdf
Vedr. punkt 7: Frederik Stjernfeldt og/eller David Budtz Pedersen opfordres til at deltage i gruppen, der
arbejder videre med oplæg til VT forløb/progression. GL indkalder til første møde.
Med denne kommentar blev referatet godkendt.

3

Meddelelser fra Aalborg
v/Tom:
1.
2.
3.

X

Efterårets bemanding af undervisningen er godt på vej. Endelig plan forventes i denne uge
eller starten af næste.
Der er afholdt lærerseminar med diskussion af uddannelsernes progression mv.
Justering af fremdriftsreform og tilmeldingskrav implementeres nu på AAU. Mest markante
ændring er, at der ikke længere vil være obligatorisk tilmelding til 30 ects undervisning
medmindre man kun mangler specialet.

Ad. 2: Spørgsmål, der blev rejst på lærerseminaret, diskuteres på kommende møder i studienævnet. De
studerende skal blandt andet involveres i diskusionerne omkring arbejds-/ og studiemiljø, så vi sikrer, at
der sker en forventningsafstemning mellem studerende og undervisere.
Ad. 3: Der er sendt mail ud til alle studerende i både AAL og KBH vedr. ændringerne af
fremdriftsreformen. De giver ikke store ændringer for studerende og undervisere, men berører
hovedsagelig sekretariatet.

4

Meddelelser fra København

X

v/Gorm:
1. Sekretariatet er på forkant med situationen og forventer at skemaerne for efteråret er klar
inden sommerferien.
2. Til Kandadat-dimissionen til sommer vil der blive kåret årets Kommunikationsspeciale og
Informationsvidenskabsspeciale.
Ad. 1: Mandskabsplan for efteråret er i hovedtræk færdig.
Ad. 2: I København afholder KDM sin egen dimmission. I Aalborg afvikles dimissionen som et fælles
arrangement for alle dimittender under HUMFAK.

5

Meddelelser fra CAT-skolen

X

v/Falk/Winnie:
1. Det er fra Dekanens side udmeldt, at fakultetsledelsen arbejder med en model hvor alle
studienævn under ét institut samles i én skole, således at SEF skolen splittes op og Psykologi
og Musikterapi fremadrettet samles med KDM, ArT (?) og Musik i en ny skole. Tidsplan og
proces er endnu ukendt.
2. Instituttet arbejder med strategi- og organisationsudvikling. 4 arbejdsgrupper er nedsat.
Arbejdet forventes iværksat pr. januar 2017. Se evt. mere:
www.intranet.kommunikation.aau.dk/strategi/
3. Gåtur og forslagsindsamling fra de studerende vedr. ønsker til forbedret studiemiljø peger
primært mod ønsker om vægge på Nordkraft og gruppearbejdspladser i Rendsburggade14.
Forslag videreformidles til Institut og Fakultet.
-

6

Kvalitet og kvalitetssikring:
v/Tom og Winnie

X

1.

Behandling af semesterevalueringer/modulevalueringer vedr. E15
Findes i mappen: \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2015\Semesterevaluering\E2015\Til
Studienævnet
Bilag i form af data fra surveyXact : \\id.aau.dk\Studies\hum_SNHumInf\2015\Semesterevaluering\E2015\Semesterevalueringer med kommentarer

Bemærk: Ansvarsfordeling vedr. semesterevalueringer

Anvarsfordeling_
OverblikE2015 Semesterevaluering SN.docx
Mediefag: Usikkerhed vedr. afløsningsformerne er behandlet/løst via SO-ændring.
SN kræver, at der gøres noget ved mulighederne for lyd-regulering i lokalet.
BAIT: Semesterevaluering af BAIT-uddannelsen håndteres af SICT/SN-Datalogi, og det er aftalt, at der i
fremtiden ikke sendes spørgeskema til disse studerende fra CAT/SN-KDM. Vi vil modtage kopi af de
evalueringer der vedrører os fra SICT/SN-Datalogi.
Evalueringen indeholder en del forslag samt kritikpunkter. SN tager evalueringen til efterretning, og TN
kontakter vores BAIT-koordinator, Tem Frank Andersen, for at diskutere hvad vi kan og bør handle på.
Der er oprettet en BAIT-uddannelsesgruppe med repræsentanter fra Datalogi og KDM. SN opfordrer til,
at JMB kommer med i denne gruppe.
3 KDM AAL: Semesteret får ret hård kritik, og der stilles samtidig en del forslag til forbedring af forløbet.
SN stiller sig positive overfor administrativt dannede grupper fra semesterets start, samt at BAITstuderende undervises i retorik i stedet for det særlige forløb, de undervises i i dag. Studienævnet vil
tage initiativ til en analyse af forskelle i karakterniveau imellem KDM, BAIT og BA INF studerende.
Højnelse af de studerendes engagement i undervisningen indgår allerede i SN’s strategi og
handlingsplaner.
5 KDM AAL: Ankerlærerrapport mangler – årsagen er, at der ikke formelt har været en semesterankerlærer. Der har i stedet været 3 modul-koordinatorer. Da der savnes en overordnet koordinator,
foreslår SN, at koordinatoren for 1. modul i fremtiden også fungerer som overordnet koordinator for de 3
moduler.
7 OD AAL: Generelt udtrykker de studerende tilfredshed med semesteret.
Der er ønske om at uCRAC forløbet rykkes til lidt senere i semesteret, og at OD-studerende danner
grupper sammen.
Der efterlyses bedre information om valgfagene, og det påpeges, at arbejdsbyrden for valgfagene er
meget forskellige.
Retningslinierne for godkendelse af litteratur ønskes revideret.
Da der er mange studerende ”udefra”, efterlyses introduktion til hvordan man læser på AAU. SN
henviser til analysekursus, som vil blive tilbudt i dagene inden semesterstart.
7 KOM AAL: Behandles på næste møde.
9 IDM AAL: Der efterlyses mere vejledningstid, og proceduren for tildeling af specialevejledere var alt for
tung.
9 OD AAL: Generel tilfredshed med undervisningsformen. Det var ikke helt klart for de studerende, om
det var forskningsmetodologi eller praktikmodulet der skulle evalueres – resultatet af surveyXactundersøgelsen er derfor usikkert.
9 KOM AAL: SurveyXact-undersøgelsens resultat er usikkert, da de studerende har været i tvivl om
hvad det var, de skulle evaluere.
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Generelt har der været utilfredshed med forskninsmetodologi-modulet. Da der er brugt samme materiale
som på OD, tyder det på, at udbyttet for de studerende er meget afhængig af hvordan modulet
introduceres. Forløbet skal gen-tænkes.
Det besluttes at genoverveje ankerlærefordelingen på 10. semester. Således at der er en på hvert 10.
semester. (sammenhæng med forskningsmetodologi)
1 KDM KBH: Informationerne til de nye studerende vedr. studiestart ligger for spredt, og ønskes samlet
på et sted. Diverse datoer skal meldes ud så tidligt som muligt.
Der efterlyses kursus i redigering – dette kan evt. løses med studenterdrevet undervisning.
Der har været usikkerhed omkring eksamenskravene for medieproduktion.
En del har opfattet undervisningen på projektmodulet som forvirrende, og de har savnet opsamling og
opsummering.
Rammerne for gruppedannelsen kritiseres, og der utrykkes ønske om klarere retningslinier. Tutorers
uheldige omtale af gruppedannelsen påvirkede på forhånd nogle af de studerende negativt.
En del oplever usikkerhed om, hvad man kan kræve af sin vejleder, samt hvad man kan forvente til
eksamen.
MKS-opgaven var af nogen blevet nedvurderet som følge af tutorernes udlægning af opgaven. Tutorerne
skal informeres om, at de ikke må udtale sig om dette.
Videooptagelse af undervisning roses.

7

Status på frafaldstruede
v/Winnie
Vedr. Campus Aalborg
Ifølge Qlikview rapporten, ”Identifikation af frafaldstruede”, var der i alt 46 frafaldstruede på listen. (16
gule, 30 røde) Fordelt på BA: 22 (13 gule, 9 røde) og KA’erne: 24 (3 gule, 21 røde)
Efter filtrering med sekretariatets viden er 11 studerende indkaldt til samtale med Tom Nyvang.
3 af disse studerende rettede henvendelse med besked om, at de var på barsel. Ingen af de indkaldte
mødte frem til samtale.
13 ”gule” har modtaget en studievejledende mail.
Vedr. Campus København
Ifølge Qlikview rapporten ”Identifikation af frafaldstruede” var der i alt 49 frafaldstruede på listen. (9
gule, 40 røde) Fordelt på BA: 14 (2 gule, 12 røde) og KA’erne 35 (7 gule, 28 røde)
Efter filtrering med sekretariatets viden har 7 studerende været til samtale med Gorm Larsen; 2 er
kontaktet uden resultat og i 6 tilfælde har mailkorrespondancer været tilstrækkeligt.

8

Høringsnotat vedr. omstrukturering af CAT skolen
v/Falk

Høringsnotat_omstru
kturering af CAT Skolen.pdf
(Behandlet efter punkt 5)
Deadline for indsendelse af høringssvar er rykket til den 6. juni.
SN har af flere årsager hidtil været imod en overflytning af OD og IDM til SN-ArT. Heriblandt:




SN fandt timingen uheldig pga. akkrediteringen. Denne holdning blev underbygget af rektors
udmelding om at det ikke var tid til eksperimenter men til hårdt arbejde.
Vi ser en risiko for, at eksisterende faglige fællesskaber brydes.
Der vil være risiko for, at nogle af de digitale fagligheder på BA-uddannelsen nedtones.
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Samtidig må vi erkende, at SN administrerer så mange studieordninger, studerende, m.v., at det reelt
går ud over demokratiet, og at mange sager i praksis afgøres af studienævnsformanden på baggrund af
korte drøftelser i SN, hvor de i mindre studienævn behandles mere udførligt på SN-møderne. Fordelen
ved dette er til gengæld, at behandlingstiden ofte er kortere. Samtidig er der dog risiko for, at de
studerende i SN kommer for langt væk fra beslutningerne.
Vores kvalitets-arbejde har reelt også nået sin grænse. Antallet af semesterplaner,
semesterevalueringer, uddannelsesevalueringer, mv., der skal gennemgåes og godkendes, er så stort,
at arbejdet som studienævnsmedlem reelt er for omfattende.
SN har dog stadig svært ved at se de faglige argumenter for sammenlægningen af IDM og OD med SNArT. Der er meget stor forskel på uddannelserne (ArT opfattes af nogen som en kunst-uddannelse/IDM
er en mediefaglig uddannelse). ArT er tværfakultær – IDM og OD er forankret på det humanistiske
fakultet, og i praksis er der ingen studerende fra ArT, der har søgt optagelse på OD. Der eksisterer stort
set intet fagligt samarbejde mellem mellem underviserne på ArT og de to kandidat-uddannelser, og det
er meget få VIP’er, der underviser begge steder. OD og IDM har stor tradition for at arbejde sammen
med erhvervslivet, hvilket slet ikke sker på ArT. Endelig er aftagerne meget forskellige.
Som svar på høringsnotatet indsender SN et alternativt forslag, som bygger på et ”hoved-studienævn”
med et antal ”under-nævn”. OEH udarbejder et forslag, som rundsendes til kommentering og supplering.

9

Ny studieordning og fagbilag vedr. Master i IT
v/Jens F.

STUDIEORDNING,
FAGBILAG MIT
MASTER I IT 2016.docx 2016.docx
SN godkender studieordningen.
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Eventuelt




I projekter på engelsksprogede uddannelser skal summary også skrives på engelsk.
Brian fortsætter med studenterdrevet undervisning/studenterforelæsninger.
Erfaringerne fra de studenterdrevne forelæsninger formidles til Aalborg med henblik på at
udbrede det til Aalborg.

Emner til fremtidige møder:










Undersøgelse af de studerendes valg af bachelorspecialisering i Aalborg
Evaluering af modullitteratur i projekter og vejledergodkendelse af litteratur
Definition af sidetal i projekter
Bolette Mønsteds Phd-afhandling
Håndtering af takstnedsættelsen for InDiMedia
Opfølgning og evaluering af litteratur godkendelse med henblik på effekt. (Jonas)
Bedre orientering til studerende om kvalitetssikringsprocessen. (Jonas)
Pædagogisk sigte/muligheder med digital eksamen
Videnskabsteori på 6. semester

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 25. maj kl. 09.00 – 12.00 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 ?? 5.237 / C1-2.1.024
Videokonference – IP-adresser/København:

X




C1-2.1.023: 130.225.192.52
C1-2.1.024: 130.225.192.54

