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Godkendelse af dagsorden
v/alle
Godkendt
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Godkendelse af referat af møde den 22. november 2017
v/alle

Referat 10-2017.pdf

Godkendt
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Meddelelser fra Aalborg
v/Ole:
1.
2.
3.
4.

5.

Bemanding af F18 i forhold til nye normer skrider frem. AAL har overkapacitet på nogle semestre og mangel
på andre.
Lokalefordeling til F18 er også under udarbejdelse. Specielt studiearbejdspladser er udfordret, særligt for
vores kandidatuddannelser i CREATE efter vi har mistet niveau 3.
Specialevejledere i AAL er blevet opfordret til at indstille specialer til Roblon-prisen. SN-formand fremsender
de 2 bedste indstillinger til FAK.
Toine har foreslået et udvekslingssamarbejde med Humboldt i Berlin, Institut for biblioteks og
informationsvidenskab. Der kører allerede en del uformelt samarbejde. SN-formand har tilkendegivet et
positivt syn på dette – afventer mere konkrete forslag til godkendelse i SN
SN-formand har haft møde med instituttets SOME-studentermedhjælper – noget ufærdigt projekt, der
mangler et konkret sigte. Afventer yderligere når en strategi er på plads.

OEH har netop haft møde med fakultetet vedr. SN-rapporten. Emner herfra behandles på kommende møde.
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Meddelelser fra København
v/Camilla:
1. 
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København har samme udfordringer som Aalborg vedr. bemanding af F18.
Lokalefordeling er faldet på plads. Tilfredshed med at have fået ”egne” lokaler igen på 3. sal

Meddelelser fra MPACT-skolen
v/Tom og Winnie:
1.

2.

Arbejdet med at sikre at AAU efterlever Databeskyttelsesforordningen er igangsat med en proces omkring
’fortegnelser over behandlingsaktiviteter’ for administrative data ved AAU. Vi skal lave disse fortegnelser, for
at kunne skabe overblik over, hvor vi behandler personoplysninger, og vi skal bruge fortegnelserne til at
kunne dokumentere, hvordan vi behandler personoplysningerne. Winnie og Bjarke arbejder pt. med
studieområdets samlede behandlingsaktiviteter.
Der er afviklet studierådsmøde d. 29/11. Temaet for mødet var evaluering af semestrene. Der er nedsat en
TAP gruppe, der gennemgår spørgeskemaerne for at undersøge, om de overholder AAU regler og
procedurer for kvalitetssikring og hvorvidt der er noget, der kan optimeres. Det er aftalt, at de studerende
skal inddrages , da svarprocenter er den største samlede udfordring for Skolens studienævn.

-
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Kvalitet og kvalitetssikring:
v/Ole og Winnie
1. Semesterevaluering - Forår 2017
Semesterevalueringerne findes i studienævnets fællesmappe:
\\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2017\Semesterevalueringer\F2017\Til Studienævnet
Studienævnets medlemmer bedes skriftligt forholde sig til de tildelte evalueringer i OneNote godkendelsesdokumentet.

X

SN
Ansvar_semesterevaluering F17.xlsx

2.

Semesterbeskrivelser – Forår 2017
Semesterbeskrivelser samt studienævnets ansvarsliste findes i studienævnets fællesmappe:
\\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2018\Semesterbeskrivelser\F18\Til Studienævnet
Studienævnets medlemmer bedes skriftligt forholde sig til de tildelte beskrivelser i OneNote godkendelsesdokumentet. Godkendelsesdokumentet opdateres løbende med indkomne beskrivelser.
www.Onenote.com

3.

Studiestartundersøgelsen 2017

studiestart2017-hum. studiestart2017-kdm- studiestart2017-kdmdocx
kbh.docx
aalborg.docx

Ad. 1 – Semesterevaluering:
Generelt:

Antallet af studerende er for især 6. semester IV/Aalborg meget lavt. Det blev kommenteret, at der bør være
en nedre grænse for, hvor lille et hold må være. Spørgsmålet har været diskuteret med fakultetet og
prodekanen, og vil blive taget op igen til nærmere drøftelse.
Specielt for 6. semester IV/Aalborg skal dog bemærkes, at der samlæses med BAIT. Så selvom der kun har
været 2 KDM-studerende på holdet, var det samlede hold i realiteten noget større. BAIT-studerende
modtager ikke semesterevalueringer fra KDM-studienævnet, og fremgår derfor ikke af evalueringsdata.


Af flere semesterevalueringer fremgår, at de studerende ikke bruger så mange timer på at studere, som
forventet/ønsket. Tidsangivelserne skønnes ikke at være helt valide, men SN bør under alle
omstændigheder overveje, hvordan de studerende kan motiveres til at øge indsatsen.



På flere semestre klages der over, at eksamensplanerne offentligøres meget sent. Sekretariatet opfordres til
at lægge foreløbige planer ud så tidligt som muligt.



Overgang mellem 9. og 10. semester opleves stadig problematisk og presset for mange studerende. SN vil
diskutere, hvordan det kan planlægges anderledes. I den forbindelse blev der fremsat ønske om også at få
en diskussion om placeringen af praktikforløbet, som vurderes at være den primære årsag til, at de
studerende bliver pressede.



Der er usikkerhed om hvem der er ansvarlig for tildeling af specialevejledere – det skal afklares og meldes
ud inden F2018.



Placeringen af specialestøttende aktiviteter tages også op til diskussion, og det kommenteres, at de ikke
nødvendigvis først skal ligge på 10. semester.
Specialestøttende aktiviterer på 10. semester IDM/Aalborg får positiv kritik fra de studerende, og SN vil bede
om en afrapportering fra semesterkoordinator.



Det skal fremhæves overfor semesterkoordinatorerne, at vejlederevaluering skal holdes adskilt fra
semesterevalueringerne, og at de ikke behandles af SN, men af personalelederne.

4. semester – Aalborg
Sekretariatet har gennemgået procedurer for lokalebooking og skema og optimeret processerne.
Vedr. Modulet Logik og argumentation
SN vurderer, at en gentænkning af studieordningen vil være påkrævet for at ændre placeringen . Det er i den
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nuværende studieordning vurderet, at placeringen af logik og argumentation på 4. semester er den rette placering. SN
peger tilbage på behandlingen af samme problematik på mødet i forår 16, hvor det ligeledes er angivet, at det kan
overvejes ifm. gentænkning af studieordningen. Det påpeges, at SN vurderer, at Logik og argumentation er en
faglighed, der er behov for på uddannelsen, og at der ikke nødvendigvis er/skal være en sammenhæng imellem
studiefagsmodulerne og semesterprojektet.
Der stilles forslag om, at modulkoordinator ekspliciterer, hvordan modulet passer ind i den overordnede faglighed, som
uddannelsen giver, men ikke nødvendigvis matcher semesterprojektets tema.
4. semester – København
Studienævnet melder tilbage til semesterkoordinator, at vejlederevalueringernes resultater behandles af de relevante
personaleledere. Semesterkoordinator skal blot påpege generelle problemstillinger og give løsningsforslag hertil.
SN bemærker, at der ikke er afviklet mundtlig evaluering, hvilket anbefales for at få en bredere vurdering af semestret.
SN kommenterer, at Campus Service er i gang med et projekt omkring ventilationen.
6. semester KOM – Aalborg
SN vil fremadrettet anmode om, at valgmodulernes modulbeskrivelser angiver kravene til hvordan man "består"
tilfredsstillende aktiv deltagelse, herunder hvordan aktiviteter vurderes. Det præciseres, at der ikke er tale om en
bedømmelse/en eksamen. SN vil tage diskussionen omkring opfattelsen af tilfredsstillende aktiv deltagelse op på et
kommende lærermøde.
Kommende semesterkoordinator skal være opmærksom på en hensigtsmæssig opbygning/struktur. I rekvisitionen af
undervisere imødekommes efterspørgslen på de efterspurgte fagligheder.
6. semester KOM – København
SN vil fremadrettet anmode om, at valgmodulernes modulbeskrivelser angiver kravene til hvordan man "består"
tilfredsstillende aktiv deltagelse, herunder hvordan aktiviteter vurderes. Det præciseres, at der ikke er tale om en
bedømmelse/en eksamen. SN vil tage diskussionen omkring opfattelsen af tilfredsstillende aktiv deltagelse op på et
kommende lærermøde.
Vedr. ønske om større tilgængelig vejlederpulje: SN bemærker, at dette ikke blev efterspurgt på det pågældende
tidspunkt.
Vedr. ønske om evalueringsdata på de enkelte moduler: Studienævnet har ikke data på de enkelte moduler på 6.
semester. Der laves pt. kun evaluering af udvalgte enkeltmoduler: på KA valgmoduler, 5. semesters moduler og 9.
semesters moduler.
6. semester IV – Aalborg
SN bakker op om anbefalingen fra koordinator, semestret har været velfungerende og der er ikke grund til ændring.
Med den lille årgang der har været i F17 vil der blive skåret ned på ressourcerne i kommende semester.
Interne studerende skal have bedre info om semesterforløb via sekretærerne.
6. semester IV – København
Der skal kigges på organiseringen af semestret, specielt arbejdsbyrden bør revurderes.
SN bemærker, at antallet af interne optagede studerende på kandidaten er faldende – den voksende arbejdsbyrde kan
bevirke, at studerende vælger kandidaten fra. Det skal gøre klart for koordinatorerne, at der tages godt hånd om de
studerende på BA-delen, så de både bliver klædt godt på, men også bliver motiverede for at vælge kandidaten.
SN foreslår at der løbende på semestret laves evaluering af forløbet, så justering kan ske undervejs.
6. semester IDM – Aalborg
SN anbefaler, at undervisere og vejledere for KDM-studerende gør de studerende yderligere opmærksom på, hvad
ETCS betyder i forhold til arbejdsindsats.
Der opfordres også til, at undervisere og vejledere opfordrer KDM-studerende til at udfylde surveys.
Hvad angår IDM-studerende, så anbefaler SN, at koordinatoren undgår at gruppedannelsen sker på forhånd. Man
opfordrer derfor til, at der bliver oprettet erfa-grupper med de folk, der arbejder alene, eller evt. mellem en person og en
anden gruppe.
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SN anbefaler, at man i surveyen omkring spørgsmålet om, hvor meget tid man bruger på studiet, omfomulerer til "...det
er effektiv studietid man spørger efter og ikke bare 'hang around'-tid på campus."
Der skal gøres mere opmærksom på SNs eksistens og virke.
8. semester IS – Aalborg
Lokalebookingsfejl er beklagelige, men det har ikke været et generelt problem for flere semestre, så det antages at
være tilfældigt at det har ramt IV gentagende.
Kommende semesterkoordinator informeres om udfordringen angående kritisk refleksion og Studienævnet vil have
dette som fokus i forhold til kommende semesterbeskrivelser for 8.sem IV/IS
10. semester KOM – Aalborg
SN bemærker, at der evt. skal gøres en ekstra indsats for at øge de studerendes arbejdsindsats (ligger generelt kun på
300-400 timer, som er under middel). Måske skal spørgsmålet om arbejdsindsats i evalueringen præciseres. SN vil
undersøge dette nærmere før en evt. anbefaling gives.
Eksamensplaner udsendes for sent, om muligt bør de udsendes tidligere, evt. den foreløbige plan. SN anbefaler
sekretariatet, at den foreløbige eksamensplan (specielt for specialer) udsendes når denne er klar.
SN anbefaler for så vidt muligt, at vores specialestuderende modtager vejledning fra en vejleder der matcher opgavens
faglige emne og problemstilling.
10. semester KOM – København
Det skal fremadrettet sikres, at evalueringen er trukket KUN for KBH (ikke samlet med AAL).
SN bemærker, at der evt. skal gøres en ekstra indsats for at øge de studerendes arbejdsindsats. (ligger generelt kun
på 300-400 timer som er under middel). Måske skal spørgsmålet om arbejdsindsats i evalueringen præciseres. SN vil
undersøge dette nærmere før en evt. anbefaling gives.
SN vil overveje, om specialeperioden skal tilrettelægges på anden vis, om de studerende bør få mere tid eller ej til at
skrive deres speciale. SN vil tage problemstillingen op igen på et kommende SN møde før en evt. anbefaling gives,
tidligst til forår 2019.
SN ønsker ikke at udlevere statistik der understøtter, at studerende, der skriver i grupper, generelt klarer sig bedre,
afleverer til tiden m.m. Men hvis koordinator har en uddybende begrundelse for ønsket indgår SN gerne i dialog herom.
10. semester IV – Aalborg
Overordnet stor tilfredshed med semestret.
SN bemærker særligt vedr. de specialeunderstøttende aktiviteter, at der bør ses nærmere på deres relevans og
indhold. Evt. forslag om at nogle af aktiviteterne kan ligge tidligere, der skal dog gøres rum for det i modulerne/tilføjes
ressourcer. SN vil tage det op igen på et senere SN møde.
10. semester IV – København
Det anbefales, at det gøres klart, at det første specialestøttende seminar også gennemgår relevant information om
semestrets forløb.
SN anbefaler, at koordinatorerne overvejer hvad der kan være relevant for de studerende på tværs af de to faggrupper
ifm planlægning af specialeunderstøttende aktiviteter.
10. semester IDM – Aalborg
De studerende oplever et stort udbytte af de specialeunderstøttende aktiviteter. SN ønsker derfor gerne en
afrapportering af hvordan forløbet er planlagt, således det fremadrettet kan fungere som inspiration.
Eksamensplaner udsendes for sent, om muligt bør de udsendes tidligere, evt. den foreløbige plan. SN anbefaler
sekretariatet at den foreløbige eksamensplan (specielt for specialer) udsendes når denne er klar.
10. semester IA – Aalborg
SN anbefaler, at der gives særlig opmærksomhed til introduktionen af de specialeunderstøttende aktiviteter til de
engelsksprogede studerende.
SN vil overveje, om der bør være en specifik engelsksproget koordinator.
10. semester OD – Aalborg
Spørgsmålet vedr. gruppedannelsesprocessen skal slettes fra spørgeskemaundersøgelsen, da der ikke foregår en
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sådan proces på 10. semester.
Eksamensplaner udsendes for sent, om muligt bør de udsendes tidligere, evt. den foreløbige plan. SN anbefaler
sekretariatet, at den foreløbige eksamensplan (specielt for specialer) udsendes når denne er klar.
Media Arts Cultures
Studienævnet tager semesterkoordinators anbefaling til efterretning.
Master IT – IT Sikkerhed
Studienævnet bakker op om semesterkoordinators anbefalinger. Til næste runde afsættes tid til introduktion til PBL
model og basal viden om akademisk skrivning.
Det vurderes ifm. full-cost beregninger, om der kan tildeles timer til tilbagemelding på bestået/ikke beståede opgaver.
Der arbejdes videre med mad-ordningen fra sekretariatets og modulkoordinators side.
Valgfag – 6. semester:
Virksomhedsledelse – København:
SN melder at økonomidelen skal skærpes, og at det i modulbeskrivelsen skal præciseres hvilke opgaver de
studerende skal lave (tilfredsstillende aktiv deltagelse).
Virksomhedsledelse – Aalborg:
SN vil ved godkendelse af kommende modulbeskrivelse have fokus på niveau af læsestof, anvendelse af litteratur og
arbejdsbelastning/opgavemængde.
Vedr. forslag til anden evalueringsmetode: Delphimetoden er foreslået. SN bemærker, at der er nedsat en TAP
arbejdsgruppe vedr. kvalitetssikring, som bør tage foreslåede metode med i overvejelserne.
Effekt og evaluering – København:
Studienævnet påpeger at arbejdsbelastningen kan udjævnes med en stærkere teoretisk dybde.
Modulkoordinator bedes være opmærksom på, at der ikke gentages litteratur fra tidligere semestre.
Effekt og evaluering – Aalborg:
SN bakker op om modulkoordinators forslag. Modulet støttes i næste semester af it-vest projektet i computational
thinking.
Studienævnet tager diskussionen om opfattelsen af tilfredsstillende aktiv deltagelse op på kommende lærermøde.
Avanceret Webdesign og analyse – København
SN bakker op om koordinators tilbagemelding og tager diskussionen om opfattelsen af tilfredsstillende aktiv deltagelse
op på kommende lærermøde.
Avanceret Webdesign og analyse – Aalborg
Vedr. Omdøbning: nyt navn på modulet kan overvejes ifm. studieordningsrevision eller beskrivelse af valgmoduler kan
gentænkes mere overordnet.
Vedr. HTML og andre it-værktøjer: må indgå i tankerne omkring en studieordningsrevision .
SN bemærker, at Avanceret Webdesign og analyse vurderes som en væsentlig del af uddannelsens faglige indhold
men ikke nødvendigvis har/skal have sammenhæng med semesterprojektet.

Ad. 2: Semesterplaner
Udsættes til ekstraordinært møde den 10. januar 2018.

Ad. 3: Studiestartsundersøgelsen:
København: 9 piger har svaret
De finder os på UG og på vores egen hjemmeside.
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De vælger os på baggrund af faglig interesse, niveau, karrieremuligheder og byen.
De føler sig informerede, og studiestarten lever op til deres forventninger, dog så de gerne, at der var endnu flere
sociale aktiviteter. Tilfredshed med tutorer. Generelt trygge og glade.
Aalborg: 20 piger og 6 drenge har svaret
Aktiviteterne starter lidt senere i Aalborg end i København.
De finder os på UG og på vores egen hjemmeside, men også via venner og åbent hus.
De vælger os på baggrund af faglig interesse, karrieremuligheder og studiemiljø.
¼ føler sig ikke helt velinformerede, men ellers indfries deres forventninger. Der er tilfredshed med tutorerne, men kritik
af de centrale arrangementer (Gigantium og morgenmad). Lidt mindre sikre på, at de har valgt rigtigt.
Generelt:
Selve undersøgelsen virker umiddlebart uoverskuelig og ”uinteressant”. Resultaterne ser dog fornuftige ud, og der er
ikke noget der springer i øjnene, som vi skal tage handling på.
SN mener, at en af årsagerne til den ringe svar-% på evalueringer generelt er, at der er for mange spørgsmål, de er for
lange, og samme spørgsmål stilles i flere undersøgelser. Det bør meldes tilbage til fakultetets
kvalitetssikreingsmedarbejdere, og vores interne kvalitetssikringsteam skal have det med i udarbejdelsen af vores
egne spørgsmål.
Studievejlederne i Aalborg melder om, at de har lidt flere samtaler med nye studerende om studietvivl, end de plejer at
have. Dette ser ud til at være en tendes, som ikke kun gælder for KDM-studerende.
Studievejlederne i København melder om, at de studerende savner sociale arrangementer og studiemiljø. Der er tiltag i
gang – heriblandt en KDM-fredagsbar, som forventes at åbne inden længe.
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Regler for afvikling af gruppeeksamen/projekteksamen 2017

X

v/Winnie
SN-KDM’s regler for afvikling af gruppeeksamen/projekteksamen 2017 blev rettet og efterfølgende vedtaget i
vedhæftede form:

Regler for afvikling af
gruppeeksamen_projekteksamen_2017 (2).docx
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Årligt eftersyn af Interaktionsdesign og Multimedie-linjen på Masteruddannelsen i IT
v/Jens F
Eftersynet omfatter potentielle justeringer på tre niveauer:

Nye fagpakker

Ændringer til eksisterende fagpakker

Udbudsplan
Nye fagpakker
Har KDM planer om nye fagpakker?
Deadline for indsendelse af beskrivelse (med beslutningsgrundlag) er 15. december.
Ændringer i eksisterende fagpakker
Ønsker om justering af fagpakkebeskrivelser for fagpakker der udbydes fra E18 og frem skal fremsendes (inkl.
forslag, der er fremkommet til User Experience Design).
Udbudsplan
Forslag til udbudsplanen for 2018-2020, hvilket indebærer evt. justeringer til 2018-2019 (helst ikke justeringer til 2018)
samt forslag til udbudsplan for 2020.
Ifølge den offentliggjorte udbudsplan udbyder AAU, både User Experience Design og Interaktionsdesign og usabilityevaleruing i efteråret 2018 (hvilket kan synes noget uheldigt, da det er de samme studerende, der søger de to
fagpakker), mens der pt. ikke er noget udbud i 2019.
Brobygning
Forslag til og synspunkter på, hvilke fagpakker der kan gøre det ud for brobygning til linjen.
MIT hører under It-Vest, og administreres fra Århus. Men SN-KDM har ansvar for fagpakken.

X

Nye fagpakker
Vi ønsker ikke at byde ind med nye fagpakker nu, men overvejer muligheder (f.eks. ”Gamification”) til næste år. Der
sendes besked ud til relevante miljøer med info om, at såfremt man har forslag til nye fagpakker til næste år, er det tid
at gå i gang.
Ændringer i eksisterende fagpakker
Forslag fra Mette Skov fremsendes (User Experience Design). Samtidig gøres opmærksom på, at der ikke er andre
deadlines for IT Vest-uddannelser end for AAU i øvrigt. Ifølge prodekanen kan nye SO først blive godkendt til
lancering i E19.
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OEH

OEH

Udbudsplan 2018 – 2020
Udbyder både User Experience Design og Interaktionsdesig i 2018. Det er uheldigt, da målgruppen er den samme,
men det er for sent at ændre på det. Der udbydes ikke noget i 2019 og 2020.
Brobygning
Fagpakkerne udbydes ikke som brobygning.
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Mødedatoer i F2018
v/Ole
Se forslag nederst på siden
Ekstraordinært SN-møde afholdes den 10. januar 2017. Formålet er gennemgang af semesterplaner. WBR beder PT
rykke for de semesterplaner, der mangler, og gennemgangen forberedes så grundigt som muligt via Onenotedokument. Der vil blive afsat tidsrammer for behandlingen på mødet.

WBR/
PT

Plan for øvrige møder i F2018 kan ses nederst i referatet.
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Eventuelt

Emner til fremtidige møder:









Gennemgang af undervisningstakster og evalueringstakster
Evaluering af modullitteratur i projekter og vejledergodkendelse af litteratur
Bolette Mønsteds Phd-afhandling
Pædagogisk sigte/muligheder med digital eksamen
Forslag til Valgfag i Miljøkommunikation
Adgangskrav – kan vi formidle dem mere tydeligt/effektivt?
Markedsføring: MPACT-skolen v/Tom har tilbudt op til 20.000.- til markedsføring i form af ny profil-film.
Har vi noget ønske og hvad? v/Ole
Samarbejdsaftale med HAN University of Applied Sciences, Holland. v/Ole

Mødekalender - Efterår 2017:
 Onsdag den 23. august kl. 10.30 – 16.30 – i lokale 5.237 / C1-2.1.023
 Onsdag den 20. september kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.022
 Onsdag den 25. oktober kl. 12.30 – 16.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023
 Onsdag den 22. november april kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023
 Onsdag den 13. december kl. 9.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.024
 Onsdag den 10. januar kl. 09.00 – 15.30 – i lokale 5.237 / (A) 3.025 – ekstraordinært
 Onsdag den 17. januar kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023
Mødekalender - Forår 2018:
 Onsdag den 28. februar kl. 12.30 – 15.30 – i lokale 5.237 / C1-2.1.023
 Onsdag den 21. marts kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023
 Onsdag den 25. april kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023





Onsdag den 16. maj kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023
Onsdag den 20. juni kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023
Onsdag den 22. august kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023

