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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
Der er ønske om, at referatet i fremtiden udsendes til studienævnets medlemmer og observatører
snarest muligt efter at mødet har fundet sted.
Følgende punkter blev tilføjet:
a. Pensumlister i projektrapporterne
b. Status på høringen vedr studienævnssammenlægning
Ad. b: Der vil først komme svar på høringen i august.
Dagsordenen blev godkendt med ovenstående kommentar og tilføjelser.
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Godkendelse af referat af møde den 25. maj 2016

X

v/alle

Referat 05-2016.pdf

Godkendt.
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Meddelelser fra Aalborg
v/Tom:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

KA-optaget er stadig i gang. Optaget på Kommunikation ser stadig ud til at blive højt: 60-70.
Interaktive digitale medier omkring 50, Oplevelsesdesign omkring 30; Informationsvidenskab
10-15 og Informationsarkitektur+ PD omkring 30.
På opfordring fra enkelte KDM undervisere er der oprettet et Moodlerum med dialog og
vidensdeling som formål (særligt vedr. BA KDM AAL)
Studienævnsformændene for alle studienævn under Institut for Kommunikation (KDM, ArT,
Musik, Musikterapi, Psykologi) har deltaget i indledende møde med Institut- og Studieleder.
Instituttet fremlagde planer for samling af alle studienævnene i én skole under Instituttet.
Generelt var der positiv stemning for forslaget. Insitut- og Studieleder fremsender indstilling til
Fakultetsledelsens endelige afgørelse.
På seneste Milepælsmøde blev nøgletal/ratioer for F16 vedr. VIP/DVIP, Stud/VIP og STÅ/VIP
gennemgået . Efterfølgende er seneste timereguleringer opdateret i RES og justerede nøgletal
er produceret.
Vedr. VIP/DVIP ratioer (>4) Ingen KDM uddannelser falder for grænseværdien
Vedr. Stud/VIP ratioer: ingen grænseværdi
Vedr. STÅ/VIP ratioer: (Takst 2 < 34, Takst 3 < 26) Ingen KDM uddannelser overstiger
grænseværdien.Nøgletalsberegninger på mandskabsplanlægningen for efteråret 2016
anvendes allerede i planlægningen. Derudover indføres krav om grænseværdi for ledighed
ved næste gennemgang af studienævnsrapporterne.
Enkelte studerende har afleveret lidt for sent på grund af misforståelse af funktionen i digital
eksamen. Vi har i dette overgangssemester registreret også disse afleveringer som rettidige.
Når specialestuderende undlader at aflevere og bruger et eksamensforsøg skal de jf.
gældende regler registreres for et brugt eksamensforsøg og have godkendt en ny
problemformulering for specialet, som giver 3 måneders ekstra arbejde sammenlignet med
den oprindeligt godkendte formulering. De 3 måneder tæller fra godkendelsen af den nye
opgaveformulering. Efter forespørgsel fra studerende har TN besluttet, at vi gerne modtager
udsatte specialer allerede i starten af august, hvis den studerende udtrykker ønske om det.
Hvis vi regner fra det oprindeligt afleveringstidspunkt, så er der i starten af august allerede
gået mere end 2 måneder. Det vurderes at denne praksis er i overensstemmelse med
lovgivningen og helt sikkert i overensstemmelse med intentionen om forkoret studietid for de
berørte studerende.
Vi afventer stadig egne resultater fra studiemiljøundersøgelsen, men ved allerede nu at
rektoratet i den kommende studiemiljøstrategi sætter fokus på studiearbejdspladser, digital
understøttelse af læring og kommunikation med studerende.
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Vedr. akkreditering: Vi forventer panel-besøg i både Aalborg og København i første halvdel af
september.
Ad. 1: Optagelsestallene er baseret på det totale antal ansøgninger.
Ad. 2: Der har ikke været aktivitet i Moodle-rummet endnu.
Ad. 6: Vi holder fast i vores praksis med at studerende, der ikke afleverer speciale i juni, får ny
afleveringsfrist i oktober, og at de samtidig har mulighed for at søge om dispensation til at aflevere i
august.
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Meddelelser fra København

X

v/Gorm:
1. KA-ansøgningerne var endnu engang rekord: 64 søgte udefra ind på IV, 311 på
Kommunikation plus 55 særskilt på NoVA. Hertil kommer de interne ansøgninger, som var 15
hhv. 77.
2. Line Ebdrup Thomsen holder som studievejleder. Stor tak til Line for et konstruktivt og ihærdigt
arbejde – og til lykke med cand.it-uddannelsen. Laura Lücking er ny studievejleder –
velkommen til.
3. Vi har haft et tilfælde, hvor en studerende ikke har fået registeret sig i DE. Da projektet var
afleveret i VBN i projektbanken til tiden, blev afleveringen godkendt.
Ad. 2: Stor tak til Line Ebdrup Thomsen for en engageret og professionel indsats, og velkommen til
Laura Lücking, der er startet som ny studievejleder i København. Laura starter på 7. semester
kommunikation den. 1. september.
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Meddelelser fra CAT-skolen

X

v/Falk/Winnie:
1. Studieservice har udmeldt en beregningsmodel for ”overbooking” på dimensionerede
uddannelser. Skabelonen indregner tidligere frafaldsprocenter.
2. Skabeloner for semsterbeskrivelser og modulbeskrivelser vedr. efteråret 2016 er fremsendt til
samtlige semesteransvarlige med anmodning om at inddrage:

viden og erfaringer fra seneste semester- og modulevalueringer

semesterrapporterne til studienævnet og de efterfølgende beslutninger

samt seneste censorberetninger
Deadline for semesterbeskrivelser og Moodleopdateringer er 15. august til behandling på
studienævnets møde d. 24. august. Skabelonerne er opdaterede således at sammentælling
af antal sider og upload af PDF til Moodle kan høstes herfra.
3. Censorberetningsskemaer er efter aftale med censorformandskabet fremsendt som
SurveyXact spørgeskemaer til censorernes e-mail adresser. Opsamling og evalueringer heraf
efter sommerferien.
Ad. 1: Idet der forventes et vist frafald, må der i år indskrives op til 59 studerende på OD.
Ad. 2: Af hensyn til kvalitetssikringen skal det fremgå af semesterbeksrivelserne hvad der betragtes som
pensum, og hvad der betragtes som supplerende litteratur. Al litteratur opgives med angivelse af sidetal.
Skabelonen for semesterbeskrivelser er obligatorisk, og på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at
arbejde direkte i Moodle.
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Kvalitet og kvalitetssikring:
v/Tom og Winnie
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

X

Anvarsfordeling_
OverblikE2015 Semesterevaluering SN.docx

7 KOM AAL: Underviserne opfordres til at orientere deres kurser mere i forhold til projektarbejdet.
Gruppedannelsesprocessen opfattedes af nogen som ubehagelig, og var til en vis grad lagt i hænderne
på de studerende selv. Dette gav anledning til splid om måden det skulle foregå på.
SN mener det er vigtigt, at semesterkoordinatoren er bevidst om hvordan gruppedannelsen forløber, og
er klar til at gribe ind, hvis det ikke forløber hensigtsmæssigt.
Principper for gruppedannelse diskuteres på SN-mødet i august. Oplæg udarbejdes i gruppe bestående
af VIP og studerende.
9 IV AAL: Ankerlærerens bemærkning om, at der er behov for at styrke de studerendes
videnskabsteoretiske, metodiske og analytiske viden er bekymrende, og skal undersøges nærmere.
9 PD AAL: Ingen data tilgængelig
3 KDM KBH: Ankerlærerne skal sikre, at alle vejledere ved hvad der forventes af dem, og vi skal som
institution særligt sikre, at de D-VIP’er vi tager ind, er passende klædt på til de opgaver, de stilles over
for. Der skal desuden lægges op til forventningsafstemning mellem vejleder og de enkelte
projektgrupper.
7 KOM KBH: Der savnes sammenhæng mellem kurser og projekter – ankerlærerne arbejder på at løse
problemet. Problemer for studerende fra andre uddannelsesinstitutioner med at finde sig til rette på AAU
– både praktisk og studiemæssigt – forventes løst fra næste semester, idet der fra den centrale campusadministrations side oprettes et tutorkorps med netop dette formål. Endelig har der været utilfredshed
med, at specifikke valgfag ikke blev oprettet grundet manglende tilslutning. SN bestræber sig naturligvis
på at oprette de fag, der er interesse for blandt de studerende.
7 IV KBH: Mangler
9 KOM KBH: Mangler
9 IV KBH: En del studerende oplever I forbindelse med praktikken, at de mangler IT-kompetencer. SN
arbejder på at definere hvilke IT-færdigheder studiet bør indeholde.
Placeringen af Research Methodology-forløbet får kritik, og der efterlyses mere fokus på kvalitativ
forskningstilgang. Endelig har der været utilfredshed med ekstern vejleder.
Valgmoduler – AAL:
Sociale medier og praksis: Kursustitlen har indikeret, at der var tale om et hands-on kursus – den
ændres i forbindelse med næste SO-revision. Afhængig af hvilken studieretning man kom fra, har noget
at kursusmaterialet været gentagelse fra tidligere semestre.
Critical Studies:
Første kursusgang har fået kritik, men generelt har der været stor tilfredshed med kurset.
Kursusbeskivelsen bør omskrives til lettere forståeligt sprog.
Konsulentrollen i praksis:
Generelt tilfredshed med kurset. Det påpeges, at aftalerne med rekvirenter bør være på plads inden
kursusstart. SN følger op på, om arbejdsbelastningen modsvarer 5 ECTS.
Valgmoduler – KBH:
Gamification: SN er opmærksom på sprog og arbejdsbelastning. Generelt stor tilfredshed blandt de
studerende, som dog efterlyser flere emner og games/konkurrencer i øvelserne.
Det Digitale Humaniora og Forskning: Generel tilfredshed med modulet.
Sociology of News: Det anbefales, at kurset får ny og mere tidssvarende titel. Kurset har stillet høje
krav til de studerende – både med hensyn til arbejdsmængde og niveau. Underviser udtrykker
bekymring for de studerendes faglige niveau på området. SN følger op på, om arbejdsbelastning og krav
til afløsning er på rette niveau.
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Master i IT:
IT Sikkerhed i Organisationer: Mangler
Pensum i projekterne:
Vi forlanger som tommelfingerregel 100 sider obligatorisk litteratur i undervisningen pr. ECTS. Det
samme gælder for litteratur i projektet. For et projektmodul på 15 ECTS kan det ”i værste fald” betyde, at
de studerende skal have læst og kan overhøres i i alt 3000 sider obligatorisk litteratur. SN beslutter at
nedsætte kravet til litteratur i undervisningen til 70 sider pr. ECTS. Kravet om 100 sider pr. ECTS i
projektet fastholdes.
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Opsamling på første trin af teamsarbejdet

X

v/Gorm og Tom
Der mangler stadig input fra 2 teams, og der er derfor intet at rapportere til SN.
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Oplæg til reviderede hjemmesider for KDM, Kommunikation og IV

X

v/Gorm
Udkast til opdateret hjemmeside for Kommunikation sendes til WBR. Store ændringer sendes til TN tvivlsspørgsmål sendes til både WBR og TN.
GL genfremsender tidligere fremsendte ændringer til WBR.
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Dimittendbeskæftigelse og indsatser

X

v/Tom

HUM_ledighedsstatis
tik_samlet_2016.pdf
Dimensioneringen er ikke helt slået igennem endnu, og ledigheden blandt vores dimittender er stadig
høj. IT-Vest støtter vores employability-projekt, og et af vores tiltag i den forbindelse er Alumneseminarer, hvor vi inviterer alumner til at mødes og komme med input til hvad det er erhvervslivet
efterspørger hos vores kandidater. Vi forsøger i øvrigt at deltage hver gang vi bliver kontaktet af nogen,
som kan bidrage til beskæftigelsen. Ideer til initiativer er velkomne.
Praktikforløbet er vigtig i forhold til de studerendes læring, og bør ligge hensigtsmæssigt i forhold hertil.
Samtidig kan det for nogen være vejen til fast ansættelse, hvilket taler for at fastholde placeringen på 9.
semester, som det er i dag.
Vi skal være bedre til at informere de studerende om de tilbud der er om deltagelse i karrieremesser
o.lign. og gøre dem opmærksomme på, at de selv skal starte jobsøgningsprocessen så tidligt som
muligt.
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Eventuelt
SN-mødet den 24. august afholdes som heldagsmøde kl. 9.00 – 15.30.
MJJ har afsluttet 6. semester, og skifter til andet studie. Hun stopper derfor som medlem af SN-KDM.

Emner til fremtidige møder:









Undersøgelse af de studerendes valg af bachelorspecialisering i Aalborg
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
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Gruppeansvarslister (SN-møde 7/2016)

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. 09.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.024
Videokonference – IP-adresser/København:
 C1-2.1.023: 130.225.192.52
 C1-2.1.024: 130.225.192.54

