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Dagsorden

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
Punkt 10 behandles efter punkt 6.
Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.
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Godkendelse af referat af møde den 18. april 2018
v/alle

Referat 05-2018.pdf

Vedr. punkt 11: Det blev kommenteret, at kravet om, at semesterplanerne for valgfag i København skal være klar til
godkendelse på SN-møde i september, ikke vil kunne imødekommes. De studerende har deadline for tilmelding til
valgfag den 16. september, og først herefter bliver der givet meddelelse til modulkoordinatorerne om, hvilke moduler
der oprettes = der skal laves semesterplaner for. Problematikken tages op på møde med koordinatorerne.
Med denne kommentar blev referatet godkendt.
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Meddelelser fra Aalborg
v/Ole:
1.
2.

3.
4.

SN har modtaget censorberetning fra ’Informationsvidenskab og Interaktive Medier’ censorkorpset. Der er
ingen bemærkninger til KDM-relaterede eksamener (Master i IT)
SN-formand har modtaget en klage omkring eksamensplanlægning og information om samme fra 4 INFstuderende. SN-formand har beklaget at der var nogle upræcisheder i kommunikationen, men at den
overordnet var retvisende.
Sekretariatet og SN-formand har gennemgået trafiklys for F18 og indkaldt til samtaler.
SN-formand har midlertidigt suspenderet bevillinger til studerendes rejser pga stor efterspørgsel på
bevillinger dette forår. Når der er skabt et overblik over egentligt forbrug kan der muligvis åbnes igen til
efteråret, men dette er usikkert.

Rikke Ljungkvist Knøss (studievejleder) og Oliver Bust er ansat som RUS-koordinatorer i Aalborg.
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Meddelelser fra København
v/Camilla:
1. Mikkel Due Rasmussen fra 4. sem. er nu ansat som RUS-koordinator
2. Vi er desuden i gang med at tilrettelægge et lille forsøg på 7. semester KOMM, hvor valgfag vil begynde
lidt senere og strække sig over en lidt længere periode end hidtil.
-

5

Meddelelser fra MPACT-skolen
v/Tom og Winnie:
1. Censorårsrapporten for perioden sommereksamen 2017 og vintereksamen 17/18 er modtaget og
dialogmøde med censorformandskabet er afviklet d.08.05.2018. Censorformandskabet udtrykker
overvældende tilfredshed med det faglige niveau på uddannelserne under KDM studienævnet, særligt de
studerendes brug af litteraturreview får ros fra censorformandskabet.

Censor_årsberetning_
AAU_2017-18.pdf

2.

Arbejdsgruppen vedrørende studier og uddannelse, der arbejder på omstruktureringen efter beslutningen
om at nedlægge Fakulteterne som administrative enheder har på dialogmøde d. 7. maj spillet ud med
forslag til opgavernes fordeling til dels institutniveau og dels til studieservice (centralt niveau).
Studienævnet kan evt. orientere sig på arbejdsgruppens hjemmeside

CD

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

3.

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet (disciplinærreglerne)
er blevet opdateret.Kan ses her: http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=349579

Ad. 1: De kritiske kommentarer, der fremgår af censorernes tilbagemeldinger, peger ikke på generelle systemiske
fejl. De punkter, der er, håndteres lokalt.
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Meddelelser fra StudenterRådet
v/Line Boye Danielsen
1.

2.

SR har afviklet arrangementet "Færdiguddannet - Hva' så?" for andet år i træk.
Der var stor tilfredshed med arrangementet blandt de fremmødte så SR har besluttet at det fremover skal
være en fast del af arrangementkalenderen.
Der sigtes efter et fast samarbejde mellem SR og Jobcentrets "Indsats for dimittender -AAU".
Til efteråret skal der konstitueres nyt SR på baggrund af mødet med Ole & etableringen af semesterråd.
SR står derfor i øjeblikket i venteposition idet flere fra rådet stopper til sommer. Vi forventer at vi fremover
nedsætter studiemiljøudvalg mv. som evt. kan indgå i samarbejde med SN.

SN finder det meget positivt, at der nu er mere aktivitet på den front - også ift SN-møder. Især i Aalborg er der nu
flere aktiviteter arrangeret af SR.
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Unipædagogisk inspirationspunkt:


FTH?

Med baggrund i sin deltagelse i uddannelses- og forskningsmødet, ”Dannelse i det 21. århundrede”, afholdt den 5.
og 6. april 2018 i Kolding, forbereder FTH inspirationsoplæg til næste SN-møde.

FTH

Der er ingen fast rammer for, hvor lang tid der afsættes til punktet, og hvor meget forberedelse der kræves af
oplægsholder.
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Kvalitet og kvalitetssikring:
v/Ole og Winnie
1.

Semesterevalueringer – Efterår 2017
Koordinatorrapporter findes her
\\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2017\Semesterevalueringer\E2017\TIL STUDIENÆVNET
Ansvarsliste findes i OneNote, hvor kommentarer indskrives.

2.

Selvevalueringer
Arbejdet med selvevalueringsrapporterne går nu ind i den sidste fase. Studienævnet få rapporterne til
kommentering i særskilt mappe: \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2018\Selvevalueringer 2018.
Studienævnet bedes særligt kommentere på de udpegede fokusområder opridset som indledning til
rapporterne.

Ad. 1:
7 KOM AAL:
SN beder SK om at have fokus på

at der ikke forekommer gentaget litteratur/undervisning

mere struktur på placeringen af videnskabsteori i dens rolle i forhold til projektarbejdet.

handling på at de har to kurser, hvor der er lige så mange undervisere som kursusgange.

integration af nye studerende, særligt udefra
SN opfordrer SK til at gå i dialog om fordelingen af undervisere (den allerede fastsatte bemanding) på modulerne
internt sammen med underviserne, således at det samtidig sikres at modulerne stadig lever op til det faglige niveau.
SN formand går også med i dialogen.
SN har særlig fokus på arbejdsbelastningen i valgfagene til beskrivelserne for E18
De resterende semesterevalueringer behandles administrativt/skriftligt.
Ad. 2:
WBR udsender deadline for SN’s kommentering af selvevalueringsrapporterne. Når alle rettelser er føjet ind, sendes

WBR

13.06.18

rapporterne til godkendelse hos pro-dekanen, inden de sendes videre til de eksterne eksperter.
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Høring omkring nye vedtægter Post-organisationsændringen
v/Ole

Forslag til ændret
vedtægtsændringer
vedtægt for Aalborg Universitet_Organisationsændring
2018 - høringssvar SN-KDM.docx2018_Til høring_01052018 (002).DOCX

Høringssvaret sendes efter SN’s godkendelse til TN, som indsender samlet høringssvar fra MPACT-skolen.

OEH

Oplægget til høringssvar blev diskuteret, og der var i SN enighed om, at studienævnenes rolle med de foreslåede
vedtægtsændringer reduceres væsentligt. Oplægget blev godkendt med få rettelser, og sendes i nedenstående form
til TN:

vedtægtsændringer
2018 - høringssvar SN-KDM.docx
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God censorskik
v/Ole
Vi har fået en forespørgsel omkring afviklingen af eksamen (se FORTROLIGT bilag udsendt separat med
mødeindkaldelsen). Da der ikke er tale om en formel klage hverken kan eller skal SN forholde sig til de specifikke
spørgsmål der opregnes i forespørgslen. SN-formand har debriefet de involverede VIP.
Forespørgslen har blotlagt at vi ikke på SN-niveau (eller FAK-niveau) har nogle formelle retningslinjer for
eksamensafvikling eller god censorskik. På denne baggrund har SN-formand udarbejdet et notat for god censorskik
til behandling i SN. Notatet er endvidere sendt i høring hos censorformandskabet, institut- og studieledelsen med
henblik på evt. at effektuere notatet både internt og eksternt.
Svaret til forespørger kan være at de specifikke spørgsmål ikke kan besvares, men at SN agter at udfærdige et sæt
retningslinjer for god censorskik, der fremadrettet kan bruges til forventningsafstemning omkring eksamensafvikling
og som kontekst for eventuelle klager.

God censorskik
KDM.docx

Retningslinierne skal være udtryk for SN’s forventninger til – i første omgang – interne censorer.
Retningslinierne er også præsenteret for censorformandskabet, som er imødekommende overfor forslaget, og vil
vende tilbage med kommentarer og tilføjelser. Det endelige dokument skal godkendes af både SN og
censorformandsskabet inden det gøres åbent tilgængeligt på KDM’s hjemmeside.
Kommentarer til retningslinierne:

Det skal fremgå, at censor forventes at deltage aktivt i eksaminationen.

Det skal præciseres, at censor har notat-pligt under hele eksaminationen, og at både censor og
eksaminator har notat-pligt i forbindelse med bedømmelsen.

Der kan henvises til de generelle retningslinier for censorer.
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Faglig spredning af undervisning på Kommunikationsuddannelserne (BA og KA) i AAL
v/Ole
Der er en tendens til at forskellige faglige grupperinger på instituttet ønsker at dominere visse dele af
projektmodulerne og vejledningspuljerne. Hvordan forholder SN sig til dette?
Udsat til næste møde.
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Eventuelt

OEH

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Der forventes relativt stort optag af studerende fra andre uddannelsesinstitutioner til kandidatuddannelserne i
København. I Aalborg er det samme gældende for især IS, IA og OD. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis der
kan findes midler til tutorer.
GL sender forslag og budget til OEH, som undersøger mulighederne for financiering.

GL/OEH

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
Regler og retningslinier for gruppedannelsesprocessen (Ref. 05-2018)
Formål og retningslinier for obligatorisk interview i forbindelse med praktikforløb (Ref. 05-2018)

Mødekalender - Forår 2018:
 Onsdag den 28. februar kl. 12.30 – 15.30 – i lokale 5.237 / C1-2.1.023
 Fredag den 23. marts kl. 09.00 – 12.00 - 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
 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

