
Dagsorden til studienævnsmøde 5/2017 
Onsdag den 24. maj 2017 kl. 12.30 – 15.30 
Aalborg: lokale 5.237 
København: lokale C1-2.1.024 
 
 
 
 
Deltagere 
 
VIP (stemmeberettiget) Til stede Ikke til stede 

Gorm Larsen (GL) - København X  

Iben Bredahl Jessen (IBJ) - Aalborg X  

Ole Ertløv Hansen (OEH) - Aalborg X  

Martin Mølholm (MM) - Aalborg X  

Finn Thorbjørn Hansen (FTH) – Aalborg X  

VIP suppleanter   

Bolette Blaagaard (BB) – København X  

Jens F. Jensen (JFJ) – Aalborg X  

   

Studerende (stemmeberettiget)   

Brian Møller Pejter (BMP) – København X  

Bailey Doolittle Smit - Aalborg X  

Marcus Lasse Vebert Birk (MLVB) – Aalborg  X 

Line Boye Danielsen – Aalborg X  

Kristoffer Mæng Nielsen – Aalborg  X 

Studerende suppleanter   

   

Studieleder (observatør)   

Tom Nyvang (TN) - Aalborg X  

TAP (observatører)   

Karen Holm Greve (KHG) – København  X 

Karin Jensen (KJ) - København  X 

Bjarke Madsbøll – København X  

Eva Althoff Bengaard (EAB) – Aalborg X  

Jette Due Nielsen (JDN) – Aalborg  X 

Pia Knudsen (PK) – Aalborg  X 

Winnie Borup Ritterbusch (WBR) – Aalborg  X 

Julie Christiansen (JC) – Aalborg  X 

Julie Søder Nielsen (JSN) – Aalborg  X 

Pia Thorsen – Aalborg  X 

   

Studievejledning (observatører)   

Christina Meyenburg Dall Christensen - København X  

Laura Lücking – København X  

Ditte Dollerup Larsen – Aalborg X  

Thomas Marbæk Nielsen  - Aalborg  X 

Nanna Maria Kofod Schmidt  - Aalborg  X 

Kamilla Kyvsgaard Hansen – Aalborg X  

   

   

  

 
I N S T I T U T  F O R  K O M M U N I K AT I O N  

K O M M U N I K A T I O N  O G  D I G I T A L E  

M E D I E R   

R E N D S B U R G G A D E  1 4  

9 0 0 0  A A L B O R G  

 

E V A  A L T H O F F  B E N G A A R D  

T  + 4 5  9 9 4 0  3 6 0 6  

E A B @ H U M . A A U . D K  

K D M . A A U . D K  

S A G N R :  2 0 1 6 - 4 0 0 - 0 0 0 0 9  
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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 
v/alle 
 

  

 Godkendt 
 

  

2 Godkendelse af referat af møde den 26. april 2017 
v/alle 
 

Referat 04-2017.pdf

 

  

 Godkendt 
 

  

3 Meddelelser fra Aalborg 
v/Ole:  

1. Der har været afholdt møder med hhv Jobcenteret og AAU-karriere i forhold til videreføring af de 
employability tiltag der er indført og udvikling af mulige nye. 

2. Ansøgning til IT-vest omkring Computational Thinking er afsendt 
3. Frafaldstruede studerende er identificerede og bliver indkaldt til samtale i hhv Kbh (Gorm) og AA (Ole) 
4. I digital eksamen er der indført en ’afleverer blankt’ mulighed. Det giver ret til reeksamen – specialer er 

undtaget fra denne regel. 
5. Valgfagsrevision  (uddybes på mødet). 

  

  

 Ad. 4: Der er kommet en ny mulighed for at aflevere blankt i DE. Muligheden gælder ikke for specialer. Afleverer 
man ikke sit speciale til tiden, bruger man fortsat et forsøg, skal lave en ny problemformulering og aflevere 
specialet 3 måneder senere.  
 
Ad. 5: Der er modtaget kritik af valgfagsproceduren – denne tages til efterretning, idet det skal være tydeligt for 
alle hvordan nye valgfag til valgfagskataloget oprettes. 
 

  

4 Meddelelser fra København 
v/Gorm: 

1. Der arbejdes pt. for et re-design af Humlab – så lokaliteten bedre kan imødekomme behov for gode 
studiearbejdspladser. Storjuntaen spiller her en afgørende rolle i forhold til initiativer og forslag. 

2. Sidste år blev det afprøvet at uddele specialepriser til det ”bedste” speciale på hver KA-retning. Der var 
en meget rodet proces. Det rettes der op på nu; der er nedsat et udvalg, der formulerer kriterier og 
procedure for tildeling af priserne.  

3. Campus KBH er fra tid til anden vært for det ene eller anden større arrangement. Det giver et positivt 
og dynamisk liv, men kan også skabe gener for specielt de studerende. Fx den seneste NIME-
konference, der inkluderer lydkunst rundt på store dele af Campus. 

 

  

 Campus København har flere gange været brugt til alternative aktiviteter – senest til optagelse af en tv-serie. Det 
har i en periode medført begrænset adgang for studerende og ansatte, og da det samtidig ikke har været meldt 
ud i god tid, har de studerende ikke haft mulighed for at forberede sig på situationen. Problematikken håndteres 
lokalt.  
 

  

5 Meddelelser fra MPACT-skolen 
v/Tom og Winnie:  

 
1. Nye mobil-apps fra ITS og Campusservice mfl. 1. App til rapportering af fejl og mangler i lokaler, 2. 

App for studerende som samler moodle og andre informationskilder i én app. 
2. Der vil muligvis komme en forsøgsordning, hvor man kan udbyde eksisterende kandidatuddannelser 

som et 4-årigt forløb for bachelorer, der arbejder på deltid (samtidig med at uddannelsen kører i sin 
traditionelle form også). TN har meldt ind, at IDM-kandidaten kunne overvejes til en forsøgsordning. 
Kommer forsøgsordningen skal SN sammen med aftagere og studerende undersøge nærmere om 
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IDM skal deltage i forsøgsordningen. 
3. Det strategiske uddannelsesråd gennemfører tjek af bæredygtigheden af alle uddannelser på AAU ud 

fra en række parametre. Uddannelser, som ser ud til at have udfordringer, går videre til yderligere 
undersøgelser i runde 2 og 3. KDM-SN har ingen uddannelser, der går videre til runde 2.  
 

 - 
 

  

6 Analyse af frafald (Udsat fra tidligere møde) 
v/Tom og Brian 
 
SN har tidligere besluttet at iværksætte en opfølgning på studerende der falder fra, så vi kan finde ud af om det 
er muligt at øge indsatsen til forebyggelse af frafald. Der gives en kort status på indsatsen. BMP orienterer om en 
analyse af frafald på AAU, som han har udført. 
 

  

 BMP har arbejdet med AAU’s overordnede frafaldsstatistikker. For KDM viser de, at hovedårsagen til frafald 
(især i København) er studieform og skift til anden institution. Der er kun få der angiver undervisningens niveau 
som årsag. I 2016 var frafaldet på 1. semester i København 19%, mens det var væsentligt lavere i Aalborg. 
 
Dennis Jim Frederiksen har udarbejdet et koncept der skal hjælpe os med at spotte frafaldstruede studerende, 
og der er igangsat forskellige tiltag for at komme i kontakt med dem. Et af tiltagene, som hidtil kun har været 
implementeret i Aalborg er, at studievejlederne kontakter de frafaldstruede. Studievejlederne spørger blandt 
andet ind til årsagerne til frafaldet, og her er det hovedsagelig ”manglende interesse” og at de studerende ikke på 
forhånd havde sat sig grundigt nok ind i studiet, de de møder som årsager. 
Tilsvarende koncept med involvering af studievejlederne skal udrulles i København. 
 
Fakultetet planlægger at igangsætte et større projekt vedr. frafald, og KDM vil blive et af studierne der involveres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEH 

 

7 9. semester – struktur, afleveringsdatoer 
v/Ole 
 
Det er min opfattelse at 9.semester og overgangen til 10. semester er planlægningsmæssigt udfordret. Der 
opereres med flere forskellige modeller for hvornår praktikrapport og forskningsmetodologiopgaverne afleveres 
(AA, CPH, DADIU) 
- Forskningsmetodologi: København 1/12, Aalborg ca. 1/12, DADIU ca. 12/1 (det ønsker de i hvert fald fremover). 
- Projekt: København ca. 21/12, Aalborg ca. 1/12, DADIU ca. 3/1. 
De studerende peger gentagende på udfordringen med strukturen (fokus på to opgaver, tid til to opgaver m.m.). 
Jeg vil gerne, at vi tager en debat om mulige løsninger på udfordringen – alt er i spil. 
 
Vejledende notat om udformning af praktikrapporten: 

Vejledende notat om 
praktikrapport 170501.doc

 
 

  

 Ovennævnte afleveringsdatoer er ikke længere gældende.  
 
I Aalborg forsøger man at ensarte, så alle har samme afleveringsterminer for praktikrapport og opgaven i 
forskningsmetodologi – undtaget er dog stadig DADIU, som foreløbig har eget forløb. Afleveringsdato for 
praktikprojektet i E2017 er sat til 20. december med eksamen i januar.  
 
Med baggrund i nedenstående kommentarer, laver OEH et forslag til løsning af overgangsproblematikken 
mellem 9. og 10. semester.  
 

 Det er ikke længere et krav, at alle prøver skal være bestået før man kan starte på specialet. Det 
betyder, at man kan få tildelt vejleder og underskrive specialekontrakt inden praktikeksamen og 
opgaven i forskningsmetodologi er afleveret og/eller bedømt.  

 De studerende har ofte været frustrerede over, at de har to opgaver i november/december. Det 
vurderes, at det mest af alt skyldes manglende kendskab til specialesynopsen/forskningsmetodologi-
opgaven, og at tidlig information – allerede på 8. semester – kan imødegå dette. 

 Problemer med høj dumpe-procent på forskningsmetodologi-opgaven skal ikke afhjælpes ved,  at 
afleveringstidspunktet rykkes frem. Opgaven bør i stedet underbygges med f.eks. ekstra vejledning – 
blandt andet fordi det er vigtigt, at opgaven, som i praksis fungerer som grundlag for/indgang til 
specialet, ligger så tæt på speciale-opstart som muligt, da mange ellers vil nå at ændre retning på 
specialet inden de går i gang.  

 
 
 
 
 
 

OEH 
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 Erfaringsmæssigt er det svært at samle de studerende til undervisning/seminarer i løbet af 
praktikperioden. 

  
Vedr. vejledende notat om udformning af praktikrapporten:  
God vejledning, som tager udgangspunkt i Kommunikation, men som vurderes at kunne omformuleres, så den 
også dækker andre specialiseringer.  
Angivelse af litteraturgrundlaget skal tilrettes, og kommentar vedr. teori- og metodeafsnit skal ”blødes op”. Evt. 
tilføjelse af opfordring til at lade praktikværten gennemse interviewet inden det bruges i rapporten.  
GL tilretter/opdaterer vejledningen, og OEH præsenterer den for Janne med henblik på justeringer, så 
den også kan bruges til IDM, OD og IA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

GL / 
OEH 

8 Master i Gamification (v/ Sune Gudiksen) (Udsat fra tidligere møde) 
v/Ole 
 
Debat og tilbagemelding på fremsendte forslag 

MasterInGamification
_Outline_SKG.pdf

 

  

 Master in Gamification er tænkt som en egentlig masteruddannelse – ikke som en del af vores ordinære 
uddannelsespulje. Instituttet har ikke afsat midler til udvikling af forløbet, men har videresendt forslaget til SN.  
 
SN kan ikke på det foreliggende grundlag allokere resourcer til udvikling af forløbet. Følgende kommentarer og 
argumenter ligger til grund for beslutningen: 
 

 Forslaget er meget bredt, og mangler specifikation af viden, færdighed og kompetence.  

 SN savner et realistisk blik på hvad der i forvejen findes af tilsvarende uddannelser, og om der er et 
marked for den.  

 Forslaget har rødder i et samarbejde på tværs mellem Aalborg og København, hvilket SN ser som en 
styrke. Dog er forslaget også meget person-bundet, hvilket anses for at være en svaghed.  

 Forslaget lægger op til, at der er tale om en international master, men indikerer ikke hvor de 
internationale studerende forventes at komme fra. 

 Som alternativ til udvikling af en selvstændig masteruddannelse, kunne det udbydes som en fagpakke 
under Master i IT. 

  
 SN savner vejledning og procedure vedr. indsendelse af forslag og ansøgning om midler til udvikling af nye 
uddannelser. OEH kontakter instituttet med opfordring til at der etableres politikker for området.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEH 

 

9 Mulighed for praktik i egen virksomhed på 9. semester 
v/Winnie 

Praktik i egen 
virksomhed.docx

 

  

 SN støtter ikke forslaget om at give studerende mulighed for at være i praktik i egen virksomhed. Beslutningen er 
taget på baggrund af følgende kommentarer og argumenter: 
 

 De SO-ændringer, der ligger i forslaget, er ikke fagligt funderet, men orienteret imod hvad der skal til 
for at starte en virksomhed. 

 Ønsket om at arbejde med iværksætteri i forbindelse med sin praktik imødekommes langt bedre andre 
steder – f.eks. ved samarbejde med BusinessAalborg. 

 SN finder det ikke realistisk, at en ny virksomhed kan startes op på et semester, hvis man samtidig 
skal leve op til faglighed og læringsmål for praktikforløbet. 

 Det kræver normalt et vist format af en virksomhed at blive godkendt som praktikvært. 

 Erfaringer fra København har vist, at det er vanskeligt for den studerende at holde fornøden distance til 
egen virksomhed. 

 

  

10 Offentliggørelse af eksamensplan i Kbh 
v/Gorm  
 
SN har modtaget en underskriftindsamling der tæller 130 studerende, der ønsker at få offentliggjort 
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eksamensplanen (med forbehold for ændringer) når den er klar, altså gerne et par uger før 
projektafleveringsdatoen. 
 

 I henhold til referatet SN-7/2015 (møde afholdt Onsdag den 19. august 2015) har SN-KDM tidligere besluttet, at 
eksamensplaner må offentliggøres når eksaminator og censor har godkendt dem. Der skal i forbindelse med 
offentliggørelsen gøres opmærksom på, at ændringer kan forekomme med kort varsel, og at det er den 
studerendes eget ansvar at afsætte hele eksamensmåneden til eksamen. 
Bemærk: Eksamensplaner, der offentliggøres inden projektaflevering, må ikke indeholde navne på censorer. 
SNs beslutning fra august 2015 er stadig gældende. Hvis den ønskes ændret, skal der indsendes forslag til 
behandling i studienævnet. 
  

  

11 Eventuelt   

    

 
 
Emner til fremtidige møder: 
 

 Gennemgang af undervisningstakster 
 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 
 Gruppeansvarslister (SN-møde 7/2016) 
 Håndtering og feedback i forbindelse med klagesager 
 Forslag til Valgfag i Miljøkommunikation 
 Forslag om at ændre PU-eksamen fra 7-dages eksamen til 3-dages eksamen - på linje med andre 5 

ECTS-fag 
 Hvordan får vi flere studerende til at deltage i evaluering af semestre og uddannelser? 

 
Mødekalender - Forår 2016: 

 Onsdag den 18. januar kl. 9.00 – 15.30 – i lokale 5.237 / C1-2.1.024 
 Onsdag den 8. februar kl. 13.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.024 
 Onsdag den 22. marts kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.024 
 Onsdag den 26. april kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.024 
 Onsdag den 24. maj kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.024 
 Onsdag den 21. juni kl. 12.30 – 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 
 C1-2.1.027: 130.225.192.?? 


