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Dagsorden

Godkendelse af indkomne semesterbeskrivelser for F2018
v/alle
Generelt:

Skabelonen er fælles for alle studier under HUM-fakultetet. Den fortolkes forskelligt, og medfører i nogle
tilfælde, at samme information står flere steder. Den bør optimeres, så det undgåes.

Hvis der kun rettes, hvor det er tiltænkt, og rettelserne udføres med ”track changes”, er det nemt for SN at se
hvor der er ændret i forhold til tidligere. Tydeligere instrukser herom, samt information til løsning af
praktiske/tekniske problemer med at benytte skabelonen i forbindelse med moodle, skal derfor med ud til
semesterkoordinatorerne i forbindelse med udsendelse af skabelonen.

Det skal påpeges, at skabelonen SKAL benyttes, og at sidetal SKAL sammentælles.

I forbindelse med revision af SO skal ”obligatorisk fremmøde” ændres til 80% tilstedeværelse.

Det bør overvejes at lægge reflektionstid ind i de studerendes arbejdstid.

Semesterkoordinatorerne får timer til udarbejdelse af semesterplaner herunder indsendelse af
fyldestgørende semesterplaner til godkendelse af SN. Mener semesterkoordinatorerne ikke det er deres
opgave, skal timerne kanaliseres andre steder hen, så opgaven bliver udført. Spørgsmålet tages op med
studielederen.

Underviserne skal informeres om, at værker, der er adgang til via AUB, ikke må uploades. Der skal i stedet
linkes til dem.

Focuspunkter ved SN-medlemmernes gennemgang af semesterplanerne:
o
Moduler i forhold til SO
o
Læringsmål i forhold til SO
o
Formalia i forhold til SO og regler i øvrigt
o
Litteratur omfang og kvalitet
o
Bemanding i forhold til bemandingsplan
o
Særlige fokusområder ifølge semesterevalueringerne
BA Mediefag
SN henstiller til at koordinator sikrer at litteraturmængden på "Film- og medieanalyse" dækker et 10 ECTS fag + der
mangler sideantal i litteraturlisten.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
KA Mediefag
Semesterkoordinator bedes lave en sammentælling af sider for obligatorisk litteratur.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
2. Semester Aalborg
Projektmodulet er godkendt. Der mangler endelig sammentælling af litteratur.
Den endelige semesterbeskrivelse mangler godkendelse af studiefagsmodulerne.
Kommunikationstræning: bedømmelsesform skal ifølge studieordningen ændres til 80% tilstedeværelse.
SN skal genbehandle beskrivelsen før den kan godkendes (beskrivelse modtaget for sent)
2. Semester København
God oversigt over semesterets organisering og forløb. Udførlig beskrivelse af projektmodulets temaer og undervisning.
Kommunikationstræning: SN beder om at det i semesterbeskrivelsen tydeliggøres hvor meget tid der forventes brugt
på de enkelte aktiviteter, fx Moodlequiz, tid afsat til refleksion m.m. Så de studerende har en ide om hvor deres
arbejdsbelastning ligger.
Skriftlig kommunikation og retorik: SN beder om at der i semesterbeskrivelsen præciseres om ”Feedback” er en del af
undervisningen eller om det er feedback på de indleverede opgaver (eller evt. begge).
Vær opmærksom på at der er genbrug af litteratur.
Afløsningsformer: skal være i overensstemmelse med studieordningen – der er uoverensstemmelser ift.
kommunikationstræning; i studieordningen er der krav om tilstedeværelse: 80 %. Derfor skal ”absolut mødepligt”
ændres. Skriftlig kommunikation og retorik skal ifølge studieordningen ændres fra ”feedback” til bestået/ikke bestået.
Det angives hvis der gives feedback på eksamensopgaver.

Deadline

Emne

Ansvar

Pkt.

Betegnelserne ”pensumtekst” og ”pensum” er misvisende (anvendes bl.a. ifm. projektmodul). Koordinator bør anvende:
Obligatorisk og supplerende.
Angivelsen af timebelastningen for 1 ECTS-point bør være ensartet gennem hele beskrivelsen.
Link til fakultetets prøvebeskrivelse skal opdateres.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
4. Semester Aalborg
Den generelle beskrivelse mangler angivelse af hvilke medieforhold der arbejdes med på semestret.
Individ og Identitetsforståelser: Mangler
Æstetik og effekt: mangler link fra semesterrum i Moodle.
Mundtlig kommunikation: Mangler litteratur og beskrivelser af de enkelte kursusgange.
Organisationskonsultation: Mangler litteratur og beskrivelser af de enkelte kursusgange.
Informationspraksis: Mangler
Logik og argumentation: SN henviser til evalueringen fra F17:
SN vurderer, at en gentænkning af studieordningen vil være påkrævet for at ændre placeringen. Det er i den
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.
SN beder semesterkoordinator om at bemærke at semesterbeskrivelsen er et dokument som er tilgængeligt for de
studerende, og om det er den måde koordinator ønsker at kommunikere på.
Projektmodulet: Kun det ene af projektmodulets fire kursusforløb er med i beskrivelsen.
SN beder om at modtage alle beskrivelser som et samlet dokument inkl. pdf kopier fra Moodle.
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
4. Semester København (behandles igen)
SN har kun modtaget modulbeskrivelse for Informationspraksis og informationsadfærd.
Informationspraksis og informationsadfærd:
SN beder koordinator om at kommentere på om der er sikkerhed for at den obligatoriske litteratur (på 325 sider) er
tilstrækkeligt grundlag for at kunne bestå modulet også ved en skriftlig eksamen.
Koordinator må gerne eksplicitere formålet med den store mængde af supplerende litteratur, og hvordan den forventes
brugt af de studerende.
Positiv ressource for de studerende at koordinator laver en omfattende kommenteret litteraturliste.
SN foretrækker at Semesterskabelonen benyttes.
Dette modul er godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer.
SN ønsker de manglende moduler fremsendt til endelig godkendelse. Modtaget efter SN har gennemgået det første
modtaget dokument.
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
6. Semester KOM Aalborg
Videnskabsteori:
SN beder koordinator om at orientere sig i hvad de studerende er blevet introduceret for hhv. i hermeneutik på 1.sem
og semiotik på 4.sem.
SN beder koordinator om at tydeliggør hvilken underviser der er på de enkelte kursusgange.
Beskrivelsen i Moodle bør gennemlæses for kommentarer der stammer fra sidste semester (forkerte datoer m.m.)
Kommunikationsplanlægning:
Det bør specificeres hvad de studerende forventes at læse til de enkelte kursusgange. Der mangler sidetal og
sammentælling på litteraturen flere steder.
Koordinator bør orientere sig i hvad de studerende har gennemgået på 3. semester og adressere eventuelle litteraturog emnesammenfald.
Organisatorisk læring:
Der mangler et enkelt af vidensmålene i oversigten over læringsmål.
Mangler sammentælling af litteratur.
Moodle bør opdateres mht. undervisere: kun Ann Charlotte Thorsted står i mandskabsplanen
Projektmodul:
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PPK:
Kursusbeskrivelsen opstiller 3 punkter, der til forveksling ligner og giver udtryk for at være læringsmål. Disse bør
erstattes med konkrete læringsmål fra studieordningen subsidiært fjernes. Hvis kurset ikke er målrettet
studieordningens læringsmål bør det reformuleres/ændres så det er det. SN værdsætter at studieordningens konkrete
læringsmål adresseres i kursets læringsmål, men der må ikke kunne opstå misforståelser om forholdet mellem
studieordningens og kursets læringsmål.
Der er ikke konkretiseret specifikke kursusgange m.m. Kurset har en del ressourcer i bemandingsplanen, så det bør
fylde en del kursusgange m.m.
Den supplerende litteratur er en grundbog fra samme årgangs 2.semester. Bør kommenteres overfor de studerende
hvorfor det gentages.
MMO:
Der mangler sammentælling af litteratur
OKK:
Der mangler sammentælling af litteratur
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
6. Semester IV – Aalborg
God introduktion til semesterets fokus og krav.
Semestrets temaramme introduceres som ’systemdesign’, hvor der i studieordningen står ’IKT i brug’ (BA-projektet).
Der skelnes i projektmodulbeskrivelsen mellem ’litteratur’ og ’referencelitteratur’; betegnelserne ’obligatorisk’ og
’supplerende’ bør benyttes.
Der er kun angivet 470 siders litteratur til projektmodulet (15 ects) – det kunne overvejes, om dele af den supplerende
litteratur (eller reference litteratur) kunne indgå som obligatorisk.
Koordinator må gerne eksplicitere formålet med den store mængde af supplerende litteratur, og hvordan den forventes
brugt af de studerende.
Modulet Ikt, interaktion og organisation: Det bør angives, om Kaptelinin & Nardi (2006) er en grundbog (der opgives en
del kapitler herfra).
Samlet litteraturmængde for Ikt ikke angivet.
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
6. Semester IV – København
Projektmodulet har kun én samlet ECTS-angivelse på 15 ECTS.
SN henstiller til at formuleringen af de 4 midlertidige afleveringsfrister på dele af BA-projektet omformuleres, til at være
tilbud om løbende indleveringer til vejleder, men at det ikke er et formelt krav.
Angivelse af samlet mængde litteratur til projektmodulet mangler.
Videnskabsteoribeskrivelse foreligger i skitseform; beskrivelser af enkelte kursusgange og litteratur mangler.
God oversigt over Ikt, inkl. litteratur og opgaver, dog mangler angivelse af litteraturmængde.
I semesterbeskrivelsens "organisering og forløb" skal teksten vedr. Projektmoduler revideres samt det skal gøres klar
at "Effekt og evaluering" er et valgfag.
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
6. Semester IDM – Aalborg
God oversigt over semestrets organisering og forløb.
Ved alt online tilgængelig litteratur gennem AUB skal der indsættes link. Der må kun uploades pfd hvis ikke det findes
online.
SN henstiller til at overskriften "YEAH!" i Videnskabsteori ikke benyttes som overskrift i den formelle
semesterbeskrivelse.
SN bemærker at der i Videnskabsteori bør angives hvor de resterende dele af grundbogen skal bruges.
På Kreativitetsmodulet bør supplering af litteraturgrundlaget op til 500 sider overvejes.
På s. 6 står K1, K2, K3-K6 uden beskrivelse vedr. BRUGERPOSITIONER OG BRUGERGENERERET INDHOLD –
skal fremsendes til SN.
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
6. Semester: Effekt og evaluering – Aalborg (valgfag)
SN bemærker at det er en fin beskrivelse. Detaljeret redegørelse for afløsning præsenteres - som blev efterspurgt i
sidste evaluering.
Der mangler beskrivelse af 2 kursusgange.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
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6. Semester: Avanceret webdesign og analyse – Aalborg (valgfag)
SN beder koordinator om at overveje om der er sikkerhed for at den obligatoriske litteratur er tilstrækkeligt grundlag for
at kunne bestå modulet også ved en skriftlig eksamen.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
6. Semester : Avanceret Webdesign – København (valgfag)
Gennemgående bør betegnelserne Obligatorisk og Supplerende anvendes om litteratur
SN anser de 333 sider som fyldestgørende.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
8. Semester Kom – Aalborg
God oversigt over semestrets organisering og forløb. Kort beskrivelse af projektmodulets enkelte moduler. Men generel
mangelfuld tjek af al tekst (fx første side mangler der tekst og står der (”?-?), og under undervisningsmodulerne
Idegenerering mangler der beskrivelse af undervisningen + litteratur. Der mangler i store dele af denne
semesterbeskrivelse litteraturhenvisninger med konkrete sidetalshenvisning (s. Xx-xx), og at sætte disse ind i skema
hvor det står klart, antallet af sider pr. bog eller artikel og per undervisermodul.
Der mangler sammentælling af litteratur.
SN beder koordinator sikre sig at der ikke er gentagelser af samme stofområder som på BA.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
8. Semester Kom – København
SN henstiller til at koordinator gennemgår alle moduler med henblik på gentagelser af studieordningstekst, genbrugt
tekst fra forrige forår samt opdateringer af litteraturreferencer inkl. antal sider og en samlet optælling af litteratur.
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
8. Semester IS – København
SN henstiller til at koordinator er opmærksom på litteratur gentagelser fra forrige semestre.
Der mangler litteratur sammentælling på ICT...
SN henstiller til at litteratur mængden reduceres til et for de studerende mere realistisk læseomfang (max 70-100 sider)
per forelæsning.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
8. Semester IDM – Aalborg
Generelt velbeskrevet og færdig semesterbeskrivelse. Dog bør den indledende beskrivelse af semesterets
organisering og forløb gennemskrives med henblik på en klar formidling af det indholdsmæssige i teksten.
Pensumlitteratur skal generelt rettes til obligatorisk litteratur.
Der er til 3 kursusgange angivet mere end 200 siders obligatorisk litteratur. SN henstiller til at det reduceres til et for de
studerende mere realistisk læseomfang (max 70-100 sider).
Der mangler udgiver på følgende opgivelse: Rosenstand, C. Digital Disruption - Facinerende og faretruende
forandringer, 2017.
Projektmodul:
Det bør synliggøres når der er tale om samlæsningsaktiviteter med OD.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
8. Semester Oplevelsesdesign – Aalborg
Projektmodulet er velbeskrevet og de enkelte kursustemaer forholder sig konkret til modulets læringsmål hvilket er
givende for både SN og studerende. Der mangler enkelte steder sammentælling af litteratur.
Studiefagsmodulet digitale oplevelsesteknologier har kursusgange der er nummereret 1,2,3,7,8. I mandskabsplanen er
der opregnet tre undervisere til modulet – kun én figurerer i semesterbeskrivelsen. Er det en fejl?
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
10. Semester– Aalborg
SN gør opmærksom på at der findes en bog af Rienecker, Peter Stray Jørgensen og Signe Skov: "Specielt om
Specialer" som evt. kunne benyttes.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
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10. Semester– København
SN beder om at Specielunderstøttende aktiviteter specificeres.
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
Nye tendenser II - AAL (KA-Valgfag)
SN henstiller til at læringsmålene er identiske med beskrivelsen af læringsmålene i 'Nye tendenser II' i
valgfagskataloget.
Specifikke krav ift. afløsningsmulighed bør beskrives.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
Webprogrammering - KBH (KA-Valgfag)
Modulnavn skal ændres til "Web programmering".
SN foreslår at litteraturen gøres bredere i form af enkelte videnskabelige artikler i supplering til den praktiske litteratur,
fx rammesætning og begrundelse af valg af programmeringssprog.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
Sundhedskommunikation - AAL (KA-Valgfag)
SN beder koordinator om at ensrette antal af kursusgange nævnt i den overordnede semesterbeskrivelse med det
antal beskrevet under modulaktiviteter.
Der mangler optælling af sidetal.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
Mobilitet - AAL (KA-Valgfag)
Der mangler en eksamensbeskrivelse og specifik beskrivelse af afløsningsmulighed.
Der mangler en beskrivelse af læringsmål m.m. som beskrevet i studieordningen.
Skal genfremsendes til endelig godkendelse

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

