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Deltagere
VIP (stemmeberettiget)
Gorm Larsen (GL) - København
Iben Bredahl Jessen (IBJ) - Aalborg
Ole Ertløv Hansen (OEH) - Aalborg
Jens F. Jensen (JFJ) – Aalborg
Finn Thorbjørn Hansen (FTH) – Aalborg
VIP suppleanter
Bolette Blaagaard (BB) – København
Studerende (stemmeberettiget)
Diana Grøndahl Thomassen (DGT) – 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
Lotte Brunø (LB) – Aalborg
Heidi Lind Rasmussen (HLR) – Aalborg
Freja Omø Leth Bak (FOLB) - Aalborg
Studievejledning (observatører)
Kristoffer Uhrenholdt (KU) - København
Caroline Margrethe Pedersen (CMP) - København
Camilla Kyvsgaard Hansen (CKH) – Aalborg
Freya Fabricius Holst (FFH) – Aalborg
Rikke Ljungkvist Knøss (RLK) - Aalborg
StudenterRådet (observatører)
Morten Steffensen Nikolajsen (MSN) - 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
Morten, som er konstitueret formand for StudenterRådet i Aalborg, blev budt velkommen, og mødedeltagerne
blev kort præsenteret.
Det blev besluttet at behandle pkt. 8.2 før pkt. 8.1, hvorefter dagsordenen blev godkendt.

2

Godkendelse af referat af møde den 22. august 2018
v/alle

Referat 08-2018.pdf

Godkendt.
Endelig godkendelse af JFJ som stemmeberettiget medlem af SN er endnu ikke kommet.

3

Meddelelser fra Aalborg
v/Ole:
1.
2.

Der er fremsendt et notat om aktindsigt i bedømmernoter til alle VIP og Censorer. Vi har ikke andre
muligheder end at tage det til efterretning.
SN-formand har iværksat et initiativ omkring udformingen af en feedback-formular til praktikværter.
Praktikkoordinatorer i AAL og CPH er på opgaven.

Ad. 2: Formålet med initiativet er i første omgang at udvide dialogen med vores aftagere, og at få afdækket et
eventuelt kompetencegab.

4

Meddelelser fra København
v/Camilla:
1. Status på optag/frafald i Kbh.
2. Der er initieret en ny runde studiesamtaler med alle 1. sem. studerende med begyndelse medio
november.
3. Jeg sætter så småt i gang med at opruste på den pædagogiske front ift studerende med særlige behov.
Pt er målet at holde workshop på næste Undervisningens Dag.
Ad. 1: BA Optag = 60 / Frafald = 1.
IS Optag = 25 / Frafald = 1.
KOM optag 44 / Frafald = 0.
NoVA optag = 8 / Frafald = 1.
Ad. 2: Formålet er at finde ud af hvad der optager de nye studerende, hvad de finder er svært, hvad der gør det
spændende at være studerende hos os, osv. Når samtalerne er afsluttet, vil der blive lavet en rapport. Der er
fortsat tale om en forsøgsordning, som kun kører i København.
Ad. 3: Mængden af studerende med særlige behov synes at være stigende.

5

Meddelelser fra MPACT-skolen
v/Tom og Winnie:
1. Administration af skolens EVU og kvalitetssikringsopgaver er blevet evalueret, med mindre justeringer
til følge. For KDM studienævnet betyder det konkret at Pia Thorsen fremadrettet er tilknyttet
studienævnets semesterbeskrivelser, semesterevalueringer, aftagerpanel samt studieordnings- og
modulbasen.
2. ”Skolen” som organiseringsform nedlægges pr. 1/10. På Institut for Kommunikation og Psykologi, hvor
Skole og Institut har været sammenbragte (1:1) siden 2017 får det ingen reel betydning.
3. Regeringen ønsker at nedbringe antallet af internationale studerende, som rejser hjem efter endt
uddannelse. Vi har endnu ingen specifik viden om, hvordan det påvirker engelsksprogede uddannelser

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

under KDM-studienævnet. Meget foreløbige signaler tyder dog ikke på, at vi rammes i nævneværdig
grad. Lige nu afventer vi møder med ministeriet, hvor flere detaljer kommer på plads.
Ad. 2: Studielederen har ikke meldt ud, hvordan han ønsker at konstituere sig, men det er meldt ud, at
Studierådet fortsætter som det kendes i dag.
Ad. 3: Media Arts Cultures er en international Erasmus Mundus uddannelse, og tælles også med i denne
sammenhæng.

6

Meddelelser fra StudenterRådet
v/ Morten
1. –
Morten er konstitueret formand for StudenterRådet. Rådet har sit første egentlige møde i næste uge (40),
hvor den endelige konstituering vil finde sted. Rådet har ikke været aktiv i AAL endnu, men på sigt vil der
forhåbentlig kunne etableres et samarbejde mellem de to studenterråd i AAL og KBH.

7

Unipædagogisk inspirationspunkt
v/Finn

DannelsesRapport.pdf NotatOmNytFilosofiku
mUni(FinnTHansen).pdf

Fælles diskussion med afsæt i FTHs notat (Ref. SN-møde 08-2018).
Diskussion med afsæt i rapport samt FTHs og Freya’s notater.
Ministeriet har ikke sat rammer for, hvordan rapportens anbefalinger skal udmøntes. SN forholder sig derfor
afventende. Følgende tanker og holdninger blev tilkendegivet:





8

Samfundsperspektivet er vigtigt for at den studerende kan relatere sig og motiveres.
Studerende i dag er meget konkrete og søger ”pakkeløsninger” – derfor er der brug for mere fokus på
dannelsesaspektet og en bredere perspektivering af videnskaben.
Det nye i forslaget er, at videnskabsteorien samles i et enkelt modul. Vi dækker allerede de fleste af de
emner, der er indeholdt i forslaget, men de er koblet til flere moduler og semestre i løbet af
uddannelsen.
Ved at isolere videnskabesteorien i et separat modul mistes koblingen til anvendelsen i forbindelse
med studiefag og projekter.

Kvalitet og kvalitetssikring:
v/Ole og Winnie
1.

Evalueringer – F2018

Onenote er nu klar til behandling af evalueringer for forår 2018:
a)
b)
c)
d)
e)

Semesterevaluering: \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2018\Semesterevalueringer\F18\Til
Studienævnet
Valgmodulevaluering: \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2018\Semesterevalueringer\F18\Til
Studienævnet
Studiemiljøevaluering: \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2018\Studiemiljøevaluering\F18
Uddannelsesevaluering: \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2018\Uddannelssesevaluering
BAIT/INF evalueringer: \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2018\Semesterevalueringer\F18\Til
Studienævnet\BAIT_INF

Ansvarsliste samt oversigt over hvilke evalueringer, der er modtaget, kan ses i Onenote. Listen holdes løbende
opdateret.
Alle evalueringer og koordinatorrapporter finder I som vanligt på studienævnets fællesdrev (se ovenstående
links).

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Emne

2.

Deadline

Ansvarlig

Pkt.

Godkendelse af modulbeskrivelse for valgfaget ”Dialog- og kommunikationsfilosofi i professionelle
sammenhænge”

ValgfagsbeskrivelseD
ialog-Og-Kommunikationsfilosofi.docx

Ad. 1: Studenterrådet opfordres til at sætte gruppedannelsesprocessen på dagsordenen som diskussionspunkt.

BA-Mediefag
Tilbagemelding fra studienævnet:
SN er enig med koordinators anbefalinger vedr:

Yderligere fokus på videnskabsteori - SN anbefaler at der afholdes et dialogmøde med
projektvejlederene inden vejledningen påbegyndes.

Eksamensperioden rykkes frem, og dette reflekteres i skemalægningen.
KA-Mediefag
Tilbagemelding fra studienævnet:
SN er enig med koordinators anbefalinger vedr:

Værkanalyse skal profileres i forhold til på 6. sem. i Film- og medieanalyse.

Eksamensperioden rykkes frem, og dette reflekteres i skemalægningen.
2. semester Aalborg
Tilbagemelding fra studienævnet:
SN er enig i SKs anbefaling i at undersøge muligheden for at indarbejde flere praktiske øvelser på projektmodulet
indenfor den allerede planlagte budgetramme.
SN anbefaler at SK bl.a. kan involvere semesterrådet i en dialog om deres forventninger vedr. Gruppedannelse.
SN anmoder studenterrådet om at sende input/forslag til SN vedr. gruppedannelse, som SN vil behandle på et
kommende SNmøde.

2. semester København
Tilbagemelding fra studienævnet:
SN støtter op om SKs anbefaling om at konkretisere VTs formål og hvordan det kan implementeres i
projektarbejdet.
SN har anmodet studenterrådet om at sende input/forslag til SN vedr. gruppedannelse, som SN vil behandle på
et kommende SNmøde.

Behandling af semesterevalueringer fortsættes på næste SN-møde.

Ad. 2: Valgfaget ønskes udbudt som EVU, og vi har derfor undtagelsesvist fået lov til at få det godkendt udenfor
de normale deadlines.
Læringsmålene skal rettes tilbage til de oprindlige. Derefter indsendes valgfaget til studielegalitets-kontoret til
endelig godkendelse. Når det er endelig godkendt lægges det i valgsfagspuljen.

9

FTH

Forventninger til tilrettelæggelse og implementering af valgfag (Ref. SN-møde 8-2018)
v/Camilla
Godkendelse af retningsliner for tilrettelæggelse og implementering af valgfag.

Rev090918_Tilrettelæ
ggelse og implementering af valgfagsmoduler (CD)(oeh).docx

Dokumentet er rettet iht kommentar givet på SN-møde 08-2018.
Eksemplet sidst i dokumentet fjernes, da det kan virke normsættende.

CD

snarest

Emne

Deadline

Ansvarlig

Pkt.

Vejledningen bringes i anvendelse i forbindelse med kommende valgfag.
Det skal pointeres overfor modulkoordinator, at ”aktiv deltagelse” skal defineres.

10

Nedsættelse af taskforce til promovering af valg af studerende til SN mv.
v/Ole
Årets valg udskrives den 30. september 2018 og omfatter studerendes valg til bestyrelsen, akademisk råd,
institutråd, ph.d.-udvalg, studienævn.
Sidste frist for opstilling af kandidater er 30. oktober.
Taskforce i AAL er OEH og DGT.
Taskforce i KBH er CD og GL.

OEH/DGT
og CD/GL

OEH deltager i studierådets konstituerende møde den 3. oktober, og vil benytte lejligheden til at promovere valget
til SN her.
Moodle stilles desuden til rådighed for promovering.

11

Forslag om dispensation til prøveform på 1. semester
v/Camilla og Gorm
Skriftlig opgave på 1. semester MKS: Vil SN beslutte en dispensation fra den eksisterende prøveform for
indeværende semester vedrørende studiefaget ”Medieteknologi, Kommunikation og Samfund” (MKS) (§ 15),
således at MKS skal bestås ved en bunden, individuel skriftlig hjemmeopgave på højst fem sider? Dette vil koste
20 timer i eksamination og i alt 35 timer inkl. feedback (evt. lidt mindre, hvis vi sætter maks. sideantal til fem
sider). Baggrunden for vores anmodning er, at vi mener, at de studerende vil drage meget stor faglig fordel af at
få lejligheden til – individuelt også - at ”skrive” sig ind i et af KDMs kernefagligheder allerede fra 1. semester,
herunder få en konstruktiv feedback. Vedhæftet artikel fra ForskerForum, som understøtter argumentet.
Vi så også gerne, at denne prøveform indarbejdes i en generel ændring af prøveformen for dette modul, som så
kan træde i kraft fra september 2019 i forbindelse med en ny studieordning.

ForskerForum
sept.18.pdf

SN ønsker ikke at imødekomme, at der afholdes egentlig eksamen/prøve for alle studerende på modulet. SN
ønsker at fastholde SO’s formulering om afløsning gennem aktiv deltagelse. SN vil dog gerne understøtte
udviklingen af kurset og det pædagogiske sigte med mindre individuelle skriveøvelser med feedback.
Det meddeles modulkoordinator, at SN forsøgsvis ønsker at imødekomme artiklen fra ForskerForum ved at
indføre mindre skriveøvelser, der gives feedback på. Kurset tilføres timer til udvikling af, hvordan det på sigt kan
håndteres indenfor gældende ressource-ramme. Timerne gives i en størrelsesorden svarende til den tid, det ville
koste, hvis alle studerende afsluttede faget med eksamen.
Studerende, der ikke afleverer skriveopgaverne, skal til eksamen for at bestå modulet.
Ordningen køres som forsøg i KBH. Den skal efterfølgende evalueres og først derefter tages der stilling til, om
den også skal gælde i AAL.

12

Evaluering af initiativet med KA-tutorer
v/Camilla

Evaluering af
tutorforløb_.docx

Simon Mathson Hansen har været tutor for nye studerende på KA-IS, og deltog under punktet som repræsentant
for både KOM- og IS-tutorerne. Kristoffer Uhrenholdt har været tutor for KA-KOM. Punktet blev behandlet efter
punkt 9.

CD

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Alle/PT

01.10.18

De to tutorer har primært været brugt som sociale igangsættere, men har også stået for praktisk introduktion til
campus, STADS, Digital Eksamen, Moodle, osv. Der har ikke været afsat tid til faglige integration - dette
forventes dækket gennem studiefaget, Professionel Undren.
Tutorernes arbejde var begrænset til en enkelt/den første dag, men efterfølgende er de blevet opsøgt med
spørgsmål vedr. projektarbejde mv.. Tutorerne mener ikke der er grund til at udvide antallet af dage med tutordrevne aktiviteter.
Der har ikke fundet en egentlig evaluering sted, men direkte adspurgte har givet udtryk for tilfredshed med de
sociale initiativer, men samtidig efterspurgt en form for koordinering mellem de to studieretninger. Dette bliver
taget med i planerne for næste år, hvor Kristoffer forventes at stille sig til rådighed som KA-turtor igen.

13

Klage over vejleder – FORTROLIGT
v/Ole
1.

Hvad ønsker SN at svare?

FORTROLIGT KLAGE.pdf

2.

FORTROLIGT 2018-s8-g7.docx

Hvordan ønsker SN at behandle lignende sager i fremtiden?

Udsættes til næste møde

14

Uddannelsesbeskrivelse BA-KDM – kan vi tilslutte os?
v/Ole

Beskrivelsen ønskes ændret. CD’s forslag rundsendes til SN-medlemmerne, som kan kommentere i fælles worddokument. Deadline er tirsdag den 2. oktober, hvor PT indsender det endelige forslag til rette vedkommende.

15

Afgivelse af Erasmus Mondus uddannelsen i Media Arts Cultures til Studienævnet for Art &
Tecnology
v/Ole
SN-KDM stiller sig positive overfor forslaget om at flytte Media Arts Cultures til SN-ArT – OEH informerer
ledelsen.

16

Status på IS specialer sommer 18 ved CPH
v/Camilla og Ole
Skal der iværksættes initiativer i forhold til næste specialetermin?
Udsættes til næste møde

17

Eventuelt
En sekretær har opfanget, at det er muligt for de studerende at uploade valgfrit materiale til projektbiblioteket ved
aflevering af projekter og specialer, og der spørges ind til, om der er kvalitetssikringstiltag i spil til at sikre, at det
er det korrekte projekt, der uploades.
(Red.: det er efterfølgende blevet afklaret, at uploadede dokumenter i projektbiblioteket overskrives af
dokumentet fra Digital Eksamen, men først når der er blevet afgivet bedømmelse).

Emner til fremtidige møder:



Gennemgang af undervisningstakster og evalueringstakster
Evaluering af modullitteratur i projekter og vejledergodkendelse af litteratur

OEH







Pædagogisk sigte/muligheder med digital eksamen
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
Regler og retningslinier for gruppedannelsesprocessen (Ref. 05-2018)
Formål og retningslinier for obligatorisk interview i forbindelse med praktikforløb (Ref. 05-2018)

Mødekalender - Efterår 2018:
 Onsdag den 26. september kl. 12.30 – 15.30 – i lokale 5.237 / 3.006 (Glasburet)
 Onsdag den 10. oktober kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 3.006 (Glasburet)
 Onsdag den 14. november kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 3.006 (Glasburet)
 Onsdag den 5. december kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 3.006 (Glasburet)
 Onsdag den 9. januar kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 3.006 (Glasburet)

