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Deltagere
VIP (stemmeberettiget)
Gorm Larsen (GL) - København
Iben Bredahl Jessen (IBJ) - Aalborg
Ole Ertløv Hansen (OEH) - Aalborg
Martin Mølholm (MM) – Aalborg
Finn Thorbjørn Hansen (FTH) – Aalborg
VIP suppleanter
Bolette Blaagaard (BB) – København
Jens F. Jensen (JFJ) – Aalborg
Studerende (stemmeberettiget)
Brian Møller Pejter (BMP) – København
Line Boye Danielsen (LBD) – Aalborg
Kristoffer Mæng Nielsen (KMN) – Aalborg
Studerende (opservatør)
Bailey Doolittle Smith (BDS) - Aalborg
Studieleder (observatør)
Tom Nyvang (TN) - Aalborg
VIP (observatører)
Camilla Dindler (CD) - København
TAP (observatører)
Karen Holm Greve (KHG) – København
Karin Jensen (KJ) - København
Bjarke Madsbøll (BM) – København
Eva Althoff Bengaard (EAB) – Aalborg
Jette Due Nielsen (JDN) – Aalborg
Pia Knudsen (PK) – Aalborg
Winnie Borup Ritterbusch (WBR) – Aalborg
Julie Christiansen (JC) – Aalborg
Pia Thorsen (PT) – Aalborg
Connie Rørbæk Christophersen (CRC) - Aalborg
Lotte Brunø (LB) – Aalborg
Heidi Lind Rasmussen (HLR) – Aalborg
Freja Omø Leth Bak
Studievejledning (observatører)
Kristoffer Uhrenholdt (KU) - København
Caroline Margrethe Pedersen (CMP) - København
Laura Lücking (LL) – København
Ditte Dollerup Larsen (DDL) – Aalborg
Thomas Marbæk Nielsen (TMN) - Aalborg
Kamilla Kyvsgaard Hansen (KKH) – Aalborg
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Referat

Kan du ikke åbne filerne i dagsordenen, er de tilgængelige i studienævnets fælles mappe:
\\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2018\Studienævnsmøder

1

Godkendelse af dagsorden
v/alle

12.3012:35

Godkendt

2

Godkendelse af referat af møde den 13. december 2017 og den 10. januar 2018
v/alle

12.3512.40

Referat 11-2017.pdf

Referat af mødet den 10. januar eftersendes snarest.
Referat af møde den 13. december 2017: Godkendt
Referat af møde den 10. januar 2018 blev ikke præsenteret – godkendelse udsat til næste møde.
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Meddelelser fra Aalborg
v/Ole:
1.

2.
3.

12:4012:45

De studerendes valg til SN er afgjort. Følgende er valgt: Aalborg
AAU Studentersamfundet (sideordnet): Oliver Burst, Diana Grøndahl Thomassen. København
SPEAC (sideordnet): Brian Møller Pejter. Vi kan ikke supplere op med studerende. SN skal
fungere med de valgte personer frem til næste ordinære valg.
SN-formand har fået en henvendelse fra nogle studerende der ønsker at arrangere Riberprisi AAL
for AAL. Der afholdes møde om de nærmere aftaler ultimo januar.
Der er kommet et revideret regelsæt for indskriving og optagelse: Studieservice skal endvidere
gøre opmærksom på følgende rettelser i de reviderede regelsæt:

Tidligere § 17 er fjernet. Tidligere § 17 omhandlede indskrivning af gæstestuderende, og
der blev heri stillet krav om, at ansøger skulle opfylde de gældende adgangskrav til den
søgte bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse. Det er fremgået af
tilbagemeldinger til Studieservice, at dette ikke afspejler vores praksis, og bestemmelsen
er efter ønske herom fjernet.

§ 21 Adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om begrænsning af dobbeltuddannelse
er her indskrevet i universitetets indskrivningsregler

§ 25 stk. 2 og 3 Fristen for ansøgning om henholdsvis optagelse på en
kandidatuddannelse og indskrivning på en bachelor-, professionsbachelor eller
kandidatuddannelse med studiestart pr. 1. september er som tidligere varslet ændret fra
1. april til 1. marts.

Ingen yderligere kommentarer
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Meddelelser fra København
v/Camilla:
1. Der har været 2 tilfælde af plagiering i forbindelse med vintereksamen 2017/18. Begge sager er
behandlet og afgjort lokalt.

12.4512.50

En gruppe studerende i København er ved at arrangere ”Short Award”.
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Meddelelser fra MPACT-skolen
v/Tom og Winnie:
1. Anders Bonde (og kollegaer) har fået tildelt timer fra forskerpuljens spor om studentersamarbejde
til opsøgende og koordinerende arbejde ifm. indhentning af cases, som er motiveret af reelle
kommunikationsudfordringer, som de opleves af offentlige og private virksomheder i Nordjylland.
Casene skal indgå i projekt-børsen på 8. semester Kommunikation, Aalborg.
2. D. 11/12 afviklede Prodekanen indledende møde om MPACT skolens anmodning om opbakning til
ansøgning om prækvalificering af nye uddannelser:
For KDM studienævnets vedkommende:

Kandidat i forskningskommunikation og forskningsrådgivning (Science Communication
& Science Advice) v/David Budtz /København: AAU er stadig tilbageholdende med at
søge nye kandidatuddannelser i København, og der kan ikke indsendes ansøgning for

12:5012:55

Deadline

Ansvarlig

Emne
Tidsramme

Pkt.

uddannelsen i denne runde. Det overvejes, hvordan vi i løbet af det næste års tid
komme videre med en ansøgning. Samtidig overvejes det, om/hvordan indhold fra
uddannelsen kan udbydes som valgfag, studiefag eller som specialisering i vores andre
uddannelser.

Master i Sundhedsetik v/Thomas Plough /København: Vi er blevet bedt gå videre med
en lidt mere omfattende interessetilkendelse til det strategiske uddannelsesråd AAU.
Deadline 22/1.
Trods tidspres forventes deadline vedr. Sundhedsetik overholdt.
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Kvalitet og kvalitetssikring:
v/Ole og Winnie
1.

Semesterevaluering - Forår 2017 – 8. semester valgfag

12:5513-55
Pause
14:1014:50

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
godkendelses-dokumentet.

SN
Ansvar_semesterevaluering F17.xlsx

2.

Semesterbeskrivelser – Forår 2018
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
godkendelses-dokumentet. Godkendelsesdokumentet opdateres løbende med indkomne
beskrivelser.
www.Onenote.com
Oversigt over ansvarsfordeling:

Ansvarsfordeling_Se
mesterbeskrivelser_F18.docx

3.

Dimittendundersøgelser
Bilag findes her: \\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2018\Studienævnsmøder\022018\Bilag\Dimittendundersøgelsen

Ad. 1 – Semesterevalueringer F2017
Generelt:
SN skal fastsætte timenormen til modulkoordinatorer for valgfag, der udbydes og planlægges, men som ikke
afvikles pga. manglende tilslutning. I samme forbindelse skal der fastsættes et minimum for hvor mange
deltagere, der skal være, for at et valgfag afvikles.

OEH

Valgfag – 8. semester
OEH
Visuelle fortællinger - København
SN anerkender de forslag der er til forbedringer:
At man fremover arbejder med tematiske nedslag i de tre tema-lektioner, fremfor flere nedslag.
At man i kursusinfo fremhæver, at det tematiske nedslag vælges af de studerende selv

Deadline

Ansvarlig

Emne
Tidsramme

Pkt.

At man har en plan til mulige tematiske nedslag, som inspiration til de studerende og som reserve.
Bedre præsentation af kursets intention om at tilnærme sig visuelle fortællinger i et digitalt medielandskab.
Digitalisering og sociale medier (Nye Tendenser 1 – Det Digitale Humaniora og Forskning) – København
SN opfordrer til at der arbejdes med strukturen. SN bemærker at refleksionsøvelserne var populære, dog
påpeges der at fremlæggelserne gerne må gøres mere populære. Kompendium køb erstattes med digitalt
upload eller der linkes til tilgængeligt materiale på AUB.
Collective Intelligence – København
Overordnet meget stor tilfredshed blandt studerende i forhold til valg af kursets emner og af blandingen af
forelæsninger og 'labs'.
SN anbefaler at man igen ser på timingen af data-indsamlings-øvelserne og tilrettelæggelse generelt. Og at
der bruges noget af tiden i intro-forelæsningen på at tale om prøveopgaven i mere detaljeret grad.
Gamification – Aalborg
SN opfordrer til at tage hånd om de problematikker der er nævnt i KOs egen rapport.
Visuelle kulturer – Aalborg
SN takker for evalueringen og har ingen yderligere kommentarer.
Innovation og forretningsudvikling – Aalborg
SN tager opfordringen til efterretning og undlader at udbyde kurset. SN anbefaler koordinator at fremsende
en ansøgning om udviklingsmidler.
Nye tendenser 2 – praktisk design – Aalborg
SN tager til efterretning at når der udbydes både dansk og engelsk forløb bør der også være to evalueringer
af kurset.
Det anbefales at kursusmodulet kondenseres til længere dage (evt. med flere undervisere til hhv. formiddag
og eftermiddag).
Det anbefaledes at underviserne i kurset inkluderer praktiske øvelser, der viser hvordan nye digitale medie
tendenser, kan anvendes praktisk til at udfolde den problembaserede læring.
Konflikthåndtering og konfliktmægling - Aalborg
SN takker for evalueringen og har ingen yderligere kommentarer.
Ad. 2 – Semesterbeskrivelser F2018
SN skal fastlægge en politik for, hvilket indhold og omfang kursusbeskrivelser skal have. På baggrund af de
semesterbeskrivelser SN har modtaget til godkendelse konstateres det, at det i dag er meget forskelligt hvad
de indeholder, og samtidig meget forskelligt hvordan de bruges af de studerende.
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.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
6. semester København
Der mangler en fælles og gennemgående beskrivelse af supplerende og obligatorisk litteratur med sidetal og
optælling. SN beder koordinator om at sikre at der er tilstrækkelig obligatorisk litteratur.
Der mangler undervisningsbeskrivelser og litteratur for Emne 3 og 4 og 5 og 7 (mangler litteratur), emne 12
('Organisationskultur').
Det fremgår ikke tydeligt hvem der underviser på de tre undermoduler. Således henvises der fx under
'Markedskommunikation, medier og offentlighed' til Mikkel, Mette Marie (på fornavn kun?) og Lars Pynt) men i selve beskrivelsen af disse moduler, finder man i stedet for underviseren Chris Peters og ingen Mikkel
eller Lars Pynt?
Under modulet 'Professionel personlig kommunikation', står der at det er Lars Pynt, men hans navn står ikke
i selve modulbeskrivelsen.
SN beder koordinator om at læse korrektur og præcisere undervisere . Således navne er ens i både den
overordnet semesterbeskrivelse samt under hvert modul.
SN beder om at få fremsendt beskrivelse for Videnskabsteori + de resterende modulbeskrivelser.
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
6. semester: Effekt og evaluering – København (valgfag)

OEH
PT

Deadline

Ansvarlig

Emne
Tidsramme

Pkt.

Der skal generelt sikres kongruens mellem de oplysninger der fremgår af valgfagsbeskrivelsen, herunder
ikke mindst den læsemængde der er opgivet til de enkelte kursusgange. Sammentællingen af sideantal bør
tjekkes efter, så den er korrekt.
Endvidere skal litteraturtabellen anvendes i hele beskrivelsen, herunder også under de enkelte kursusgange,
således at læsebelastningen fremgår for de enkelte moduler.
SN beder koordinator overveje en form for fleksibilitet i de studerendes deltagelse ved øvelserne, således de
studerende fx i tilfælde af sygdom, ikke allerede ved første kursusgang kobles af.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
8. semester IS – Aalborg
SN beder koordinator om at genfremsende en fyldestgørende semesterbeskrivelse til godkendelse.
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
8. semester IA/PD-linien - Aalborg
Færdig beskrivelse for PD-linjen. Dog meget sparsomme beskrivelser af de enkelte kursusgange i de to
studiefagsmoduler. Projektmodulet er OK. Litteratur sammentalt og OK.
Samlæsningsløsningen for det fælles IA+PD fag er på sigt ikke tilfredsstillende. (PD godkendt med
ovenstående kommentarer)
Beskrivelsen for IA: Der mangler beskrivelse af 'Design Tools' , lidt kortfattet beskrivelse af projektmodulet ellers OK. Der mangler sammentælling af litteratur.
IA beskrivelse skal genfremsendes.
SN beder koordinatorer om at gøre opmærksom for de studerende; at studerende for begge linjer har
mulighed for at følge samlæsningsforslaget. PD kan deltage hos IA, men IA skal også have mulighed for at
deltage hos PD.
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
KA-Valgfag
Medieplatformsteknologier og nye medier – Aalborg
SN forventer at ko får de manglende dele på plads og får fremsendt endelig beskrivelse snarest muligt.
De sidste kursusbeskrivelser skal på plads, inklusiv litteraturangivelse og en sammentælling af den samlede
mængde litteratur (både obligatorisk og supplerende).
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
Nye tendenser i markedskommunikation og forbrugeradfærd - Aalborg
God kort tema- og indholdsbeskrivelse. SN beder koordinator uddybe, om kursusgang 5 og 6 ligger under
øvelsesbeskrivelsen ifm workshop?
SN anmoder om at beskrivelsen for det første ligges i Moodle og hæftes sammen med den fremsendte
skabelon.
SN beder Koordinator om at bruge Litteratur skema for obligatorisk og supplerende litteratur med sidetal og
optælling. Ved optælling af obligatorisk litteratur var der kun alt i alt 207 sider. Hvilket er for lidt, hvis modulet
er på 5 ECTS (altså 500 obligatoriske sider).
Godkendt med forbehold for ovenstående kommentarer
Oplevelsesbaseret interaktionsdesign – Aalborg
SN beder koordinator om at korrekturlæse beskrivelsen af de enkelte kursusgange, nogle steder er den
mangelfuld, fx K5 hvor der mangler såvel en beskrivelse som litteratur. Beskrivelsen slutter således med den
ufærdige sætning "vi tager her udgangspunkt …"
SN anmoder om at koordinator anvender den fremsendte skabelon, da den introducerende beskrivelse af
valgfaget mangler: Mål, formål og indhold; forløbsbeskrivelse og metode; bedømmelse; m.v.
SN anmoder om en mere sammenfattende beskrivelse af kursets indhold.
Skal genfremsendes til endelig godkendelse
Konflikthåndtering og konfliktmægling – AAL
SN beder koordinator om at anvende litteraturskema samt lave en sammentælling af litteratur.
SN beder koordinator om at sikre at der er angivet det korrekte antal litteratur.
SN anmoder om en mere sammenfattende beskrivelse af hver kursusgang samt at den hæftes sammen med
den fremsendte skabelon.
SN beder koordinator om at beskrive afløsningsmuligheder.

Deadline

Ansvarlig

Emne
Tidsramme

Pkt.

Deadline

Ansvarlig

Emne
Tidsramme

Pkt.

Skal genfremsendes til endelig godkendelse
Ad. 3 – Dimittendundersøgelser
Dimittendundersøgelsen behandles på næste møde. De væsentligste emner udpeges på forhånd, og der
laves en plan for hvad der primært skal fokuseres på i behandlingen.
Af væsentlige emner blev blandt andet kompetence-gabet, som fx IT-færdigheder og generel
forretningsforståelse nævnt. OEH identificerer i alt 4 kompetencegab, som vurderes at være problemfelter for
studieretninger under SN-KDM.
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Forslag til oprettelse af udbud under EVU (heltid på deltid): Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks
liv og værker.

OEH
/PT

14:5015:00

MunkUdd28juni2017
(oeh) (2)_poe.docx

Der er tale om udvalgte moduler fra eksisterende studieordninger, som i det beskrevne forløb er tematiseret.
Arbejdsgruppen bag forslaget har præsenteret en full-cost oversigt. Indledningsvist har
studienævnsformanden pointeret at der jf. Full-cost beregningerne skal være overensstemmelse imellem de
konfrontationstimer, der tildeles ordinære studerende og de konfrontations-timer, der tildeles EVU
studerende.
Det betyder, at der på 5 ECTS modulerne skal tildeles i alt 80 VIP timer og at der på 15 ECTS modulet skal
tildeles ca 220 timer (med udgangspunkt i at der er 8-9 studerende).
Studienævnet var imponerede over den kreativitet som forslaget er et tegn på, men stiller sig spørgende
overfor valget af 2 målgrupper (hhv. Kandidatniveau for 5 ECTS modulerne (målgruppe bachelor) og
Bachelor-niveau for 15 ECTS modulerne (målgruppe ungdomsuddannelse) – Enkelte medlemmer af
studienævnet insisterer på, at det ville være en fordel om alle moduler kunne indgå i en flexibel master.
Studienævnet var enige om at bede planlægningsgruppen om at genoverveje denne beslutning og afsøge
mulighederne for at finde et match i et 15 ECTS projektmodul på KA niveau. Såfremt det stadig viser sig at
foreslåede model er bedst, så accepteres dette også af studienævnet.
Studienævnet påpeger i øvrigt at godkendelse af det faglige udbud endeligt sker på baggrund af
semester/modulbeskrivelser, der dokumenterer, at kompetencemålene for de udvalgte moduler er
imødekommet.
Disse vil blive indhentet ifm. Studienævnets behandling heraf sidst på forårssemestret.
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Unipædagogisk inspirationspunkt
v/Finn
SN’s daglige arbejde handler i stigende grad om kontrol og kvalitetssikring, og levner mindre og mindre tid til
diskusion af hvad vi som studienævn og udbyder af uddannelser gerne vil stå for.
SN skal derfor have udtænkt en plan for, hvordan vi kan gøre kvalitetssikringsprocesserne mere effektive og
mindre tidskrævende på SN’s møder.
Der indføres fremover et fast punkt 6 (efter ”Meddelelser”), hvor pædagogiske emner tages op til gensidig
inspiration og diskussion. Der afsættes i første omgang 20 min til punktet, som indledes med et kort
inspirationsindlæg fra en af SN’s medlemmer.
På mødet i februar kommer MM med et inspirationsindlæg om FUSA-projektet.
Efterfølgende skal det kort diskuteres hvordan vi bedst tilrettelægger og styrer punktet.
Både VIP og studerende opfordres til at byde ind med emner.
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Mødedatoer i F2018
v/Ole
Grundet sammenfald med møder i studieledelsen på HUM FAK, må følgende datoer ændres:
25. april – forslag: 18. april
20. juni – forslag: 13. juni

15:0015:15

OEH

15:1515:20

Møderne flyttes til de foreslåede datoer.
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Eventuelt
Beslutningspunkt til næste møde: Ændring af ”junta” til ”studenterråd”

X

EAB
15:2015:30

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 - 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 18. april kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023 - OBS
 Onsdag den 16. maj kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023
 Onsdag den 13. juni kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023 - OBS
 Onsdag den 22. august kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / C1-2.1.023

