
Referat af studienævnsmøde 11/2018 
Onsdag den 14. november 2018 kl. 12.30 – 15.30 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagere 
 

VIP (stemmeberettiget) Til stede Afbud 

Gorm Larsen (GL) - København X  

Iben Bredahl Jessen (IBJ) - Aalborg X  

Ole Ertløv Hansen (OEH) - Aalborg X  

Jens F. Jensen (JFJ) – Aalborg X  

Finn Thorbjørn Hansen (FTH) – Aalborg  X 

VIP suppleanter   

Bolette Blaagaard (BB) – København  X 

Studerende (stemmeberettiget)   

Diana Grøndahl Thomassen (DGT) – Aalborg X  

Studieleder (observatør)   

Tom Nyvang (TN) – Aalborg  X 

VIP (observatører)   

Camilla Dindler (CD) - København X  

TAP (observatører)   

Karen Holm Greve (KHG) – København  X 

Karin Jensen (KJ) – København  X 

Bjarke Madsbøll (BM) – København  X 

Eva Althoff Bengaard (EAB) – Aalborg X  

Jette Due Nielsen (JDN) – Aalborg  X 

Pia Knudsen (PK) – Aalborg  X 

Winnie Borup Ritterbusch (WBR) – Aalborg  X 

Julie Christiansen (JC) – Aalborg  X 

Pia Thorsen (PT) – Aalborg X  

Lotte Brunø (LB) – Aalborg  X 

Heidi Lind Rasmussen (HLR) – Aalborg  X 

Freja Omø Leth Bak (FOLB) - Aalborg  X 

Studievejledning (observatører)   

Kristoffer Uhrenholdt (KU) - København X  

Caroline Margrethe Pedersen (CMP) - København   

Camilla Kyvsgaard Hansen (CKH) – Aalborg X  

Freya Fabricius Holst (FFH) – Aalborg X  

Rikke Ljungkvist Knøss (RLK) - Aalborg X  

StudenterRådet (observatører)   

Morten Steffensen Nikolajsen (MSN) - Aalborg  X 

Aske Brask Christensen X  

  

 

I N S T I T U T  F O R  K O M M U N I K AT I O N  

O G  P S Y K O L O G I  

K O M M U N I K A T I O N  O G  D I G I T A L E  

M E D I E R   

R E N D S B U R G G A D E  1 4  

9 0 0 0  A A L B O R G  

 

E V A  A L T H O F F  B E N G A A R D  

T  + 4 5  9 9 4 0  3 6 0 6  
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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 
 

  

 Godkendt   

2 Godkendelse af referat af møde den 10. oktober 2018 
v/alle 
 

Referat 10-2018.pdf

 
 

  

 Godkendt – se desuden fortroligt referat. 
 

  

3 Meddelelser fra Aalborg 
v/Ole:  

1. SN-formand har indkaldt til en række arbejdesmøder om SO-revisionerne. Deadline er 
november 2019 

2. Ny BAIT-SO er sendt til godkendelse. Der indgår et nyt 4.sem, hvor 10 ECTS rekvireres hos 
IKP. 5.sem er stadig samlæst med 3.sem og 6.sem med IV. Det må forventes at antallet af 
studerende på 5. og 6. falder markant. 

3. Budget for 2019: kronebudget er næsten på plads i forhold til besparelser. Timeøkonomi løber 
lige akkurat rundt, såfremt timeudmelding ikke falder. Der er i timebudgettet ingen buffer til 
udviklingstimer – udfordring i forhold til arbejdet med SO-revision. 
  

  

 Ad. 3: Vi er pålagt en krone-besparelse på 12%. SN skal senest på næste SN-møde diskutere hvordan vi 
finder timer til SO-revision.  
  

 05.12.2018 

4 Meddelelser fra København 
v/Camilla: 

1. Der er afholdt møde mellem IS specialevejledere om årets forsinkede specialer og lavet en 
fremadrettet plan for at sikre, at de studerende kommer godt i gang – på trods af, at der er 
enighed om, at dette års forsinkelser er en undtagelse uden egentlige strukturelle årsager. 

2. Der er så vidt vides ingen opstillede stud. fra KDM på valg 
3. Der er pt ingen SR-repræsentanter i Kbh. der formelt ønsker at være forperson (og 

næstforperson). Jeg vil arbejde på det til næste SR møde ultimo november 
4. Kort orientering om fyraftensarrangement for alle vores stud. i Kbh. 

  

  

 Ad. 1: Der er ikke fundet strukturelle årsager til forsinkelserne.Det ser ud til primært at skyldes eksterne 
forhold - herunder blandt andet, at en del af de studerende var i job inden de fik afsluttet deres specialer. 
Der vil alligevel blive strammet op i forhold til hvor tidligt man som specialestuderende møder sin vejleder, 
og der vil blive afsat timer til studiesamtaler med de studerende på 7. semester. 
Ad 4: Der har været afholdt fyraftensarrangement for alle studerende i København. Trods reklame for 
arrangementet ad forskellige kanaler, og et spændende program med indlæg fra bla. Magistrenes A-
kasse og studerende i praktik, var fremmødet desværre begrænset.  
 

  

5 Meddelelser fra studieledelsen 
v/Tom og Winnie:  

1. Det nyetablerede studiesservice har været på besøg. Studieleder Lone Vestergaard 
præsenterede sammen med 2 områdeledere ambitionerne for de nye enhender. Intituttets 
repræsentanter var Institutlederen, Studielederen, sekretariatschefen og områdeleder for 
studieområdet. 

2. Studieordnings- og modulbaserne er nu opdateret med gældende studieordninger og dertil 
hørende moduler. Desuden er studieordningsrevision til 2019 fremsendt via baserne pr. 1/11. 

3. Der er jf. ovenstående afviklet møder med områdelederen for studielegalitetsenheden, da 
procedurer og årshjul omkring baserene ikke håndterer den nuværende tilgang til valgmoduler.  

  

file://///id.aau.dk/studies/hum_SN-HumInf/2018/Studienævnsmøder
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Et kompromis er foreslået, hvor hyppigt anvendte valgmoduler skal indskrives i studieordningen 
samtidig med at der gives tilsagn om at nyopståede valgmoduler kan oprettes halvårligt.      

4. De studieadministrative opgaver, der er landet fra fakultetet indoptages pt. Det er i uge 43 
lykkedes at udskrive de første eksamensbeviser. Kurser i de forskellige funktionaliteter 
afventes. 

5. RUS2 rejseafregningssystemet er taget i brug pr. 1/11. 
6. Sol-pilotprojektet vedr. skemaplanlægning er igangsat i Rendsburggade 14.  Foreløbig melding 

fra Sekretariatet er at der er lang vej! 

 Ad. 3: Vi er stadig i dialog med studielegalitet om hvordan valgfagsudbud skal håndteres.  
Ad. 6: SOL-projektet er mere tidskrævende for studiesekretariatet en forventet.  
 

  

6 Meddelelser fra StudenterRådet 
 
Aalborg 

1. Valgfag: Der har været nogle frustrationer omkring valgfag på kandidat uddannelserne. En 
studerende ansøgte om et valgfag, og blev godkendt, trods hun er den eneste på valgfaget, og 
hun har fået to forelæsere. Men der var tre studerende, som søgte om et andet valgfag, men 
her blev valgfaget ikke oprettet. Hvordan kan det være? Skal der være enighed om, hvor 
mange der skal vælge et bestemt valgfag, før det bliver oprettet?   

2. Hvordan bliver valgfag struktureret? Hvorfor man ikke bare har valg i 14 dage i træk og så 
fokusere på projektet efterfølgende.  

3. Vi har i Studenterrådet valgt at oprette et frivilligt tutorkorps til kandidatstuderende, til formål at 
vise folk rundt som ikke er i deres vante studiemiljø. 

 
København 

1. – 
 

  

 Ad. 1: Der er uklarhed om hvilke fag, der henvises til. Men der er sandsynligvis tale om 
studiefagsmodulet ”Diskurs og praksis”, som pga. misforståelser ikke blev aflyst i tide, og derfor blev 
afviklet med en/meget få deltagere. Der har ligeledes været et fag udbudt til to specialiseringsstuderende 
på IA(PD) som en særordning grundet administrative misforståelser. Frustrationerne blandt de 
studerende skyldes formentlig manglende info. 
 
 
Ad. 2: Valgfag SKAL foregå om fredagen. Reglen gælder for hele universitetet, og årsagen er, at man 
som studerende skal have mulighed for at følge valgfag, der udbydes på andre studier.  
 
Ad. 3: SN bifalder initiativet. Retningslinierne for tutorer fremsendes til SR.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aug. 2019 

7 Unipædagogisk inspirationspunkt 
v/? 
 
 

  

    

8 Kvalitet og kvalitetssikring: 
v/Ole og Winnie 
 

1. Evalueringer – F2018 
a) Studiemiljøevaluering: \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-

HumInf\2018\Studiemiljøevaluering\F18  
b) Uddannelsesevaluering: \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-

HumInf\2018\Uddannelssesevaluering   
 

2. Strategi- og handlingsplaner 
 

 
 

3. Studienævnsrapporten 

  

file://///id.aau.dk/Studies/hum_SN-HumInf/2018/Studiemiljøevaluering/F18
file://///id.aau.dk/Studies/hum_SN-HumInf/2018/Studiemiljøevaluering/F18
file://///id.aau.dk/Studies/hum_SN-HumInf/2018/Uddannelssesevaluering
file://///id.aau.dk/Studies/hum_SN-HumInf/2018/Uddannelssesevaluering
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4. Studiestartsundersøgelsen 

 
 
 
 

5. Ny skabelon for evalueringsspørgeskema  
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.  
 

 
 

 

 Ad. 1.a: SN har ingen kompetencer i forhold til det fysiske studiemiljø, men har lov til at fremsætte ønsker 
til de ansvarlige for området. Instituttet indsender en samlet handlingsplan for alle studier på instituttet.  
 

Handlingsplan for 

Studiemiljøevaluering F18_endelig.docx
 

 
Ad. 1.b: Opsamlingsdokumentet i One-Note revideres, og punktet behandles på næste møde.  
 
Ad. 2: SN-KDM havde i den seneste strategi- og handlingsplan for perioden 2015-2018 8 fokuspunkter, 
og er ikke i mål med dem alle. Med udgangspunkt i disse og i den aktuelle situation, blev følgende 
punkter nævt som fokuspunkter for den kommende periode:  

 PBL-kompetencer, som skal skrives ind i alle SO – deadline er 2020 

 Studiets faglige profil 

 Styrkelse af IT-fagligheden 

 Studiets relevans og dimittend-beskæftigelse 

 Erhvervskompetencer i forhold til BA 

 Dimensionering/sammenlægning af IS og IA 

 Overgangsfrekvens fra BA til KA: Er vi ikke gode nok til at fastholde vores studerende, eller er 
vi gode til at forberede dem til et bredt spekter af muligheder? 

 
Ad. 3: Vores uddannelser fremstår som meget effektive. Til gengæld står vi ikke godt på 
beskæftigelsessiden – et emne, som bla. aftagerpanelet har stor fokus på, og som vi fortsat må arbejde 
med.  

 Tallene for optag på KA-uddannelserne ligger rimelig stabilt.  

 Der er meget få af vores egne studerende i Aalborg, som vælger IS, men pæn tilgang udefra.  

 IDM viser et lille fald i optaget, som formentlig skyldes dårlig presseomtale af 
beskæftigelsessituationen.  

 Frafald på første studieår er forbedret – især i KBH, hvor der er iværksat tiltag, som dermed ser 
ud til at have haft den ønskede virkning.  

 Dimensioneringen er nu slået igennem, og kan ses på den samlede bestand.  

 Karaktergennemsnit ligger stabilt.  

 Ledighedstallene er forbedret, men der er stadig grund til opmærksomhed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

snarest 
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 Vores tal for forskningsdækning ligger højt i forhold til de uddannelser, vi normalt sammenligner 
os med.  

 
Ad. 4: Undersøgelsen indeholder generelt positive tilkendelgivelser om studiestarten. De studerendes 
valg af studieretning er i vid udstrækning baseret på karrieremuligheder, og mange finder det postivt at 
vores uddannelser er så brede. Blandt de mindre postive kommentarer nævnes, at alkohol fylder for 
meget. Vi har ingen retningslinier på området, men må igen opfordre tutorerne til, at det holdes på et 
rimeligt niveau.  
 
I forlængelse af ovenstående kommenterede studievejlederne, at mange studerende senere i forløbet har 
svært ved at vælge retning, og at vores kandidater har svært ved at sætte ord på det de kan, og efterlyser 
hjælp til det. Det blev foreslået at inddrage aftagerpanelet. OEH spørger karrierecentret, om de kan 
hjælpe med et set-up, hvor aftagere i samarbejde med VIP’er hjælper de studerende med at ”oversætte” 
deres kompetencer i relation til specifikke jobannoncer. 
 
Ad. 5: SN nedsætter en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et KDM-specifikt forslag. Skemaet skal 
efterfølgende godkendes af studienævnet.  
Arbejdsgruppen består af: OEH, PT, DGT og Toine eller Gorm. IBJ sender evt. kommentarer til PT. 
 

9 Forslag om ændring af prøveformen for studiefaget Agil konceptudvikling i et 
designforskningsperspektiv (5 ECTS studiefagsmodul, 7. semester IDM og OD) 
v/Ole 
 
Undervisere på modulet ønsker prøveformen ændret, så der igen bliver tale om en 7-dages opgave. 
Prøveformen er aktuelt en 3-dages opgave, da alle prøver der baserer sig på afløsning gennem 
tilfredsstillende aktiv deltagelse nu har samme eksamenskrav.  Underviserne mener det er problematisk 
både i fht antal ECTS og omfanget af læringsmålene, hvor den studerende skal udføre brugerstudier, 
designe (gerne i en flerfaglig sammenhæng), reflektere herpå og positionere projekt i et 
designforskningsperspektiv.  
 

  

 Forslaget tages op i forbindelse med SO-revisionen, som skal være gennemført til implemering i 2020. 
Det er ikke muligt at ændre det nu.  
 

  

10 Klage vedr. Videnskabsteori på 6. semester KOM 
v/Ole 
 

  

 Se fortroligt referat 
 

  

11 Forslag til mødekalender – F2019 
v/alle 

 
Se forslag nederst på siden 
 

  

 Godkendt   

12 Eventuelt 
 

  

 Der blev fra KBH udtrykt ønske om at få en ”lokal underside” til KDM-hjemmesiden. Bliver det en realitet, 
skal det overvejes nøje, hvad der skal ligge på den, og det skal sikres, at der er resourcer til  
vedligeholdelse. 
 

  

 
 
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) 

 
Forslag til mødekalender - Forår 2019: 

 Onsdag den 20. februar kl. 12.30 – 15.30 – i lokale 5.237 / 3.006 (Glasburet) 
 Onsdag den 20. marts kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 3.006 (Glasburet) 
 Onsdag den 24. april kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 3.006 (Glasburet) 
 Onsdag den 15. maj kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 3.006 (Glasburet)  
 Onsdag den 12. juni kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 3.006 (Glasburet) 
 Onsdag den 21. august kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 3.006 (Glasburet) 


