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Rikke Ljungkvist Knøss (RLK) - Aalborg
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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
Mødet startede med præsentation af Aske Brask Christensen. Aske er næstformand i StudenterRådet, og vil i
fremtiden deltage i studienævnsmøderne som observatør.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
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Godkendelse af referat af møde den 26. september 2018
v/alle

Referat 09-2018.pdf

Godkendt

3

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

Der er kommet en eksamensnormalisering for samlæsningen med BAIT/INF på 3.semester. Det er nu
afgjort at alle der følger modulet hos os går til eksamen ifølge modulets eksamensordning.
NOVA har fået godkendt en ny samarbejdsaftale for 2018-2020
SOL er i udrulning på CREATE – det er kommet for at blive og vi forsøger at optimere og navigere

Ad. 2: Aftalen har ikke været til høring i SN, da eneste ændring er, at Akershus University College of Applied Science
(NO) ikke længere er en del af samarbejdet.
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Meddelelser fra København
v/Camilla:
1. -
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Meddelelser fra studieledelsen
v/Tom og Winnie:
1. Modul og studieordningsbaserne er nu live og opdaterede med seneste versioner. Vi mangler stadig
kvalitetstjek af ældre versioner.
2. Administrative opgaver tidligere placeret på Fakultetet er pr. 1/10 overgået til Institutterne. TAP gruppen går
nu i gang med at indarbejde opgaverne i dagligdagen, samtidig med at Bjørn Dan Andersen er startet hos
os 1/10
3. SOL pilot: Indsamling af data til Skema F19 er sat i gang. Deadline for semester- og modulkoordinatorer er
1/11-2018.
4. NoVA samarbejdskontrakt gældende for 2018-2020 er underskrevet af Dekanen
5. Referater fra selvevalueringsmøderne er godkendt at deltagere.
-
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Meddelelser fra StudenterRådet
Aalborg:
Den 3/10 havde vi det første SR-møde på semesteråret. Her fik vi konstitueret formand og næstformand. Der bliver
arbejdet på at få repræsentanter med fra alle kandidatuddannelserne.
1. Semester på KDM er repræsenteret med to medlemmer fra deres Semesterråd, som allerede er aktive hos dem.
SR-mødets førte debat handlede om, hvorvidt vi skal begynde at tiltrække de engelskstuderende med i organet fra
kandidat uddannelserne. Her gik det ud på at lave engelsk orienteret arrangementer, snakke engelsk til SR-møder og
generelt være opmærksom på de engelsk talende studerende.
København:

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

1.
2.

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

EAB

snarest

SR efterspørger retningslinjer for udmelding af datoer for studiestart, undervisning og eksamener
Baggrunden er en generel oplevelse af, at dette kommer meget sent.
SR beder SN redegøre for den pædagogiske idé med at 5. semester KDM er opbygget, som det er med tre
korte moduler

Aalborg:
Alle semestre er nu repræsenteret i SR. Møderne vil for fremtiden foregå på engelsk af hensyn til rådets
engelsktalende medlemmer.
København:
Spg. 1: SR informeres om gældende retningslinier for sekretariatet
Spg. 2: SR informeres om, at formålet er øget fokus på de tre specialiseringer, uddannelsen spænder over, og at
tilføre en ny måde at arbejde med projekter på, som i højere grad end det er tilfældet på de øvrige semestre, ligner de
vilkår man møder i en virksomhed.
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Klage over vejleder – FORTROLIGT (Udsat fra SN-møde 09-2018)
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?

Separat og fortroligt referat.
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Unipædagogisk inspirationspunkt
v/Lone Dirckinck-Holmfeld
Hvad er vores ambitioner med de studerendes praktikforløb?

Praktik - erfaringer
og reflektioner_AAU, 19.9 RKNSEBLDH.docx

Vedhæftede bilag skal betragtes som et erfaringsbaseret inspirationspapir, og er ikke udtryk for en systematisk
analyse.
LDH præsenterede hendes, Rikke Kirstine Nielsens og Sarah Egeberg Bendtsens tanker om kvalitetssikring og
professionalisering af praktikforløbene på kandidatuddannelserne under SN-KDM. Formålet er øget fokus og
udnyttelse af de muligheder, som praktikforløbene giver både for studerende, uddannelser og forskning.
Rikke, Sarah og Lone, er hhv matchmaker og praktikkoordinatorer i KBH, og stiller sig til rådighed for en eventuel
arbejdsgruppe, der kan arbejde videre med emnet. De opfordrer blandt andet SN til at undersøge hvor mange
praktikpladser, der leder til efterfølgende ansættelse. De peger på, at når de studerende under deres praktiforløb får
afprøvet det, de har lært i praksis, får vi som uddannelsessted samtidig afprøvet de metoder, vi underviser i, og
virksomhederne får vigtig viden om, hvad vores kandidater kan, og hvordan de kan tilføre virksomheden værdi. Derfor
er det vigtigt, at studerende og virksomheder matcher, så begge parter får optimalt udbytte. Kompetenceafklaring og
jobansøgning er således vigtige elementer, hvor de mener vejledning fra uddannelsernes side kan og bør forbedres.
Samtidig bør der stilles krav til virksomheder, der tilbyder sig om praktikværter, så de studerende får optimale vilkår
for læring.
Gruppen skønner, at konkurrencen om ”de gode praktikpladser” er større i KBH end i AAL, da der i KBH er flere
institutioner, der kæmper om de samme praktikpladser.
Gruppen foreslår, at der oprettes et praktikvært-netværk.
Janne Bang (praktikkoordinator i AAL) deltog under behandling af punktet og oplyste, at hun har et stort netværk med
pratikværter for studerende i Aalborg. Der har tidligere eksisteret en mentorordning i forbindelse med praktik, men der

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

var ikke mange, der benyttede tilbuddet. Der gives i dag gode råd til ansøgningsprocessen, men ikke direkte
vejledning.
SN opfordrer praktikkoordinatorerne fra KBH og AAL til at samarbejde og erfaringsudveksle – evt. også samarbejde
omkring oprettelse af en fælles database.
Der opfordres også til øget samarbejde med karrierecenteret.
Der kan desuden rettes henvendelse til fakultetet vedr. optimering af allerede eksisterende faktaark.
Der er ikke planer om at ændre ved eksamensformen på 9. semester.
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Kvalitet og kvalitetssikring:
v/Ole og Winnie
1.

Evalueringer – F2018

13.4514.15
&
14.3015.00

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).
2.

Præsentation af ny skabelon for evalueringsspørgeskema
v/Pia

Ad. 1.a: 4. semester KBH:
SN bakker op om SKs egne anbefalinger.
SN vil gerne bede om en uddybende forklaring om problematikken vedr. øvelsestimer i Æstetik og effekt og
eventuelle løsningsmodeller herpå.
Vedr. valgfaget organisationskonsultation henviser SN til den nye generiske valgfagsbeskrivelse.
SN beder SK om at redegøre for om der er tænkt på forbedringer i forbindelse med at de studerendes ønske om at få
indført mere undervisning i videnskabsteori.
De resterende semesterevalueringer behandles administrativt. Deadline er udgangen af uge 42.
Ad. 2: SN skal beslutte hvordan den nye skabelon for evalueringsspørgeskemaer kan tilrettes, så den passer bedst
muligt til uddannelserne under SN-KDM. Det diskuteres på SN-mødet i november, og implementeres i
forårssemesteret 2019.
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Mindre justeringer af Studieordninger
v/Ole

1.
2.

Forslag om ændring af eksamen for studiefag på 7. og 8. semester Kommunikation:

Alle

19.10.18

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

PT

01.11.18

Der foreslås af underviserne på studiefagene Politisk Kommunikation og offentlighed og Politisk
kommunikation og intervention (7. + 8. semester KA) i København, at eksamen for studiefagene på 7. og 8.
semester ændres, således at der på 7. semester afleveres en bunden opgave som bedømmes bestået/ikke
bestået, inkl. feedback, mens den bundne opgave på 8. semester bedømmes ud fra 7- trin skalaen. For
nuværende er det omvendt, hvilket synes at være ikke-konstruktivt for den studerendes progression. Kunne
det desuden undersøges som en mulig model for alle studiefag på hhv. Komm og IS?
Ad. 1: De ændringer der vedtages nu, vil træde i kraft pr. 01.09.2019. Større ændringer kan evt. vente til de
ændringer, der i øvrigt skal gennemføres i 2020, hvor de nye PBL-læringsmål skal skrives ind.
Ændringer til BA-studieordningen:
”Information Science” ændres generelt til ”Information Studies”.
80% tilstedeværelseskrav fjernes helt, og erstattes af standardformulering vedr. aktiv deltagelse.
Ændringer til OD-studieordningen:
På 9. semester ændres krav om ”produkt” til ”it-baseret oplevelsesprodukt”.
Ændringer til studiehåndbogen:
Fakultetets specialeregler er ikke længere tilgængelige – linket skal derfor ændres.
Ændringer til studieordningen for Mediefag:
Krav om 1000 sider godkendt pensum i Mediehistorie fjernes.
De nye retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser inkorporeres i
SO ved ændringer i modulet ”Værkanalyse”.
Ændringer til IDM-studieordningen:
Den foreslåede ændring indføres ikke, da det kan få implikationer for læringsmålene. Forslaget tages op igen i
forbindelse med en større revision af SO.

Ad. 2: SN godkender forslaget, og ændringen træder i kraft til efterårssemesteret 2019.
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Udbud af valgfag F19
v/Ole
Valgmoduler – Aalborg:

Valgfag F19.xlsx

ValgfagDialog-og-Ko
Valgmodul_8
mmunikationsfilosofi(3.10).docx
sem_Konflikthåndtering og konfliktmægling_AAL_F19-HA.pdf

Valgmoduler – København:

2018
Course description Valgfag. Kortlægning Valgfagsforslag_SEB_ Valgfagsskabelon 8
Valgfagsbeskrivelse, visuelle
(Springfortællinger.doc
2019) v1.doc af politisk rådgivning. Jonas
04Okt18.doc
F. Grønvad.docsem Konsulentrollen i praksis.doc

Valgfagsskabelon DA Valgfagsskabelon
Risikokommunikation.doc
DA.doc

AAL:




”Dialog og Kommunikationsfilosofi” udbydes kun som EVU i foråret 2019.
”Musik, lyd og flermodalitet”: Koordinatorerne gøres opmærksomme på, at det faglige niveau skal hæves i
forhold til modulet af samme navn på 6. semester.

”Participatorisk kommunikation”: Modulet afvises pga sammenfald med eksisterende studiefagsmodul på 8.
semester.
De øvrige 6 valgfag godkendes til udbud i foråret 2019.

PT

31.10.18

KBH:
De 7 fag der er foreslået kan alle udbydes.
Konsulentrollen i praksis: Modulkoordinator meddeles, at de gamle læringsmål skal slettes, idet de eksistrende
læringsmål i moduldatabasen ikke må ændres.
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Eventuelt
v/alle
DGT har været til møde med studienævns-næstformændene fra de øvrige uddannelser under Institut for
Kommunikation og Psykologi. Det blev på mødet oplyst, at StudieRådet fortsætter som hidtil. Der vil blive lanceret
nogle arrangementer på tværs af uddannelserne. I første omgang er der planer om et musikalsk julearrangement i
AAL.
SN-KDM minder om, at vi også har studerende i KBH!
Semesterrådet på 3. semester vil med baggrund i tilstedeværelsen af studerende fra Datalogi, rette henvendelse til
Datalogi, og bede dem om at bidrage.

Emner til fremtidige møder:








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

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

