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1

Godkendelse af dagsorden
v/alle
Efter en kort velkomst til de nye medlemmer af SR i København, blev dagsordenen godkendt.

2

Godkendelse af referat af møde den 20. februar 2019
v/alle

Referat 02-2019.pdf

Godkendt

3

Meddelelser fra Aalborg
v/Ole:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

En plagiatsag fra vintereksamen er afgjort. Den studerende er på tvungen orlov 1 semester
Det er nu bekræftet at prøveformen Akitv deltagelse skal tælle som første eksamensforsøg og
skal implementeres allerede fra og med F19. Undervisere og studerende er orienteret. SN har
besluttet at tildele 15 min/studerende til udmøntning.
MAC-uddannelsen har fået dispensation for specialeskrivningsperioden – første aflevering i
august. Studielegalitet undrer sig over at forholdet mellem forskellige eksamensperioder ikke
har været afklaret i samarbejdsaftalen.
Der er udpeget en ny DADIU koordinator: Peter Vistisen
SN-formand og SL har været til møde med SEA, AAU-innovation. Mødet handlede om
mulighederne for projektorienterede forløb i egen og andres StartUp. Umiddelbart har SNformand givet tilsagn til mulighederne for projektorienterede forløb i andres StartUp. Der
initieres en række tiltag med henblik på at skabe grundlag for prækvalificering af studerende
med potentiale for projektorienterede forløb i egen StartUp – kræver godkendelse fra SEA
(Fase 2 kvalificerede)
Optag: AAL 1. prio KOM (100+), IDM (37-), OD (24-), IA (12-), IAPD (12+), IS (17-). CPH 1.
prio KOM (226+), IS (68-)

Ad. 6: Tallene er fundet under AAUs interne nøgletal. Tallene viser et stort fald i antallet af ansøgninger til
IDM og OD, og mindre fald i søgningen til IS og IA. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om tallene
inkluderer interne ansøgere med retskrav? Der blev desuden stillet spørgsmål til om vi er forpligtet til at
optage et bestemt antal ansøgere udefra?
Projektaflevering i E2019 finder sted den 19. december.
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Meddelelser fra København
v/Camilla:
1. Der har været afholdt møder i vidensgrupperne vedr. Studieordningsrevision.
-

5

Meddelelser fra studieledelsen
v/Tom og Winnie:
1. Studiemiljøarrangement 2019 Campus AAL afholdes d. 21. marts 2019 på Kroghstræde 3. Det
overordnede tema er idégenerering vedrørende Studiemiljørådets brug af midler i 2019 til
studiemiljøforbedrende tiltag.
2.

På Studieområdet er resultatet af besparelserne at en reduktion med ét fuldtidsårsværk med
fuld effekt pr. 1. august 2019. Frem til sommeren arbejdes med dels at finde metoder til at
reducere det administrative arbejde og dels finde en ny organisering af opgaverne blandt de
tilbageværende medarbejdere. Opgaveportefølje er i udgangspunktet uændret. Der er pres på

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

3.

den administrative gruppe, hvilket studienævnene bedes være opmærksomme på. Ved nye
tiltag ønskes at den administrative belastning tænkes ind i løsningen.
Afslag på ansøgning om Masteruddannelse i Videnskabelig rådgivning:
o
RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i
bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.
o RUVU anerkender vigtigheden af videnskabelig rådgivning, men savner en mere klar
beskrivelse af ansøgningens genstandsfelt, en mere klar beskrivelse af hvem
uddannelsen henvender sig til (fx hvilke videnskabelige hovedområder) og hvilke
kompetencer de får.
o
RUVU finder endvidere ikke, at ansøgningen i tilstrækkelig grad dokumenterer et
aktuelt behov på arbejdsmarkedet.
Initiativgruppen har tilkendegivet interesse i at arbejde med alternative udbudsformer af
enkeltmoduler. Mulighederne undersøges.

4.

Der er udmeldt ny turnusplan for selvevaluering på AAU. For Studienævnet for Kommunikation
og Digitale Medier ser det således ud:

BA kommunikation og digitale medier (Aal)

2023

KA interaktive digitale medier (Aal)

2023

KA informationsarkitektur (Aal)

2023

KA informationsvidenskab (Aal)

2023

KA kommunikation (Aal)

2023

KA Media Arts Cultures (Erasmus+) (Aal)

2023

KA oplevelsesdesign (Aal)

2023

BA kommunikation og digitale medier (Kbh)

2023

KA informationsvidenskab (Kbh)

2023

KA kommunikation (Kbh)

2023

MA IKT og læring (MIL) (Aal)

2023

MA IT, interaktionsdesign og digitale medier (Aal)

2023

MA sprogundervisning, lingvistik og it (Aal)

2023

SOL: Efter lang og grundig evaluering er det besluttet, at IfK som eneste institut deltager i 2. fase af SOLprojektet. Psykologi forventes at skulle flytte til Nordkraft, og vil derfor også blive involveret. De
studerende har været involveret i evalueringen, og vil blive hørt igen. De tilbydes en opsamlende
workshop i uge 13.
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Meddelelser fra StudenterRådet
Aalborg
1.

-

København
1. –
AAL: Der har ikke været afholdt møde siden sidste SN-møde. Rådet har nu kontakt til alle semestere
undtagen et enkelt.
KBH: Positivt, at der nu er dialog i gang mellem SR i AAL og KBH.
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Separat referat
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Kvalitet og kvalitetssikring:

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

PT

17.04.2019

v/Ole og Winnie
1.

-

-
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Udmeldelsesbegrundelser – kan der uddrages noget generelt – umiddelbart nej,
men det er også en konklusion (udsat fra sidste møde)
v/Ole

Typiske udmeldelsesårsager er studieskift, helbred, osv. SN finder ikke, at oversigten giver anledning til,
at der udpeges særlige opmærksomhedspunkter. Rapporten tages med i selvevalueringsrapporten.
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Fastlæggelse af udbud af valgfag i AAL og KBH
v/Ole

Valgfag
E19(1-11).xlsx

Valgfag E2019 København_190319..xlsm

Titel og kort fagbeskrivelse for hvert valgfag, der udbydes, skal indsendes til studielegalitet inden påske.
AAL:
Der udbydes max. 56 valgfag.
Følgende udbydes på engelsk:

Humans in the loop: Robots, Automation and Humanities Research

How to Design for User experience

Eksperimentel kom
Følgende udbydes på dansk:

Medieproduceren

Konsulentrollen i praksis

Sociale medier
Følgende udbydes ikke:

Digitale metoder

Sundhedskommunikation

Videoanalyse

Branding

Kreativitet og innovation

Eksperimentel Kom
KBH:






Collective Intelligence / Collective Intelligence
Visuelle fortællinger; fra biograffilm til streamingtjenester/Visual narratives; from cinema to
streaming
Miljø- og risikokommunikation; Environment and Risk Communication
Kortlægning af politisk rådgivning
Computational thinking! Creative computing for all - Computationel tænkning: Lær at forstå og
bruge computere kreativt

Der udbydes i alt 6 valgfag. Der køres max. 4 valgfag, hvoraf to vil foregå på engelsk.
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NoVA-specialiseringen post 2020
v/Ole

Formateret: Engelsk (USA)

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

OEH

15.05.2019

Specialiseringen NoVA i CPH er en internordisk specialisering med optag hvert 2. år. Der afsættes 8
pladser til NoVA af de centralt dimensionerede 50 pladser på KOM i CPH. Der foreligger en
samarbejdsaftale til og med 2020 for de studerende indskrevet per 2018. Der foreligger ikke en
samarbejdsaftale med henblik på optag 2020. Studienævnet drøfter sin stillingtagen til NoVA som del af
uddannelsen post 2020.

NoVA-Post
2020.docx

NoVA er en inter-nordisk uddannelse forankret i KBH. Der optages pt. 8 studerende hvert 2. år. Den
eksisterende kontrakt står til at skulle fornyes, og i den forbindelse ønsker konsortiet bag NoVA blandt
andet optag hvert år.
NoVA ”koster” 8 pladser på KA-KOM i KBH på hver årgang (= hvert 2. år). Der har vist sig at være meget
få studerende fra partneruniversiteterne, som søger udveksling i DK. Det betyder, at vi mister STÅindtægter når vores egne er på udveksling på 8. semester. Vi har ydermere svært ved at leve op til de
krav/ønsker om fleksibilitet, som vi stilles overfor fra Helsinki, og de studerende, som kommer til os på
udveksling, tilbydes en ”lappeløsning” i form af kurser på IS, da kurserne på KOM foregår på dansk.
SN skal på næste møde beslutte, om vi ønsker at forny den eksisterende samarbejdsaftale, eller om vi i
stedet vil opfordre til, at uddannelsen gøres til f.eks. en Nordic Master eller en Erasmus Mundus
uddannelse. Som grundlag for beslutningen skal det undersøges, om det i dag er en
underskudsforretning, eller om der er ballance i økonomien.
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Kommunikation og Kulturpsykologi-sporet post 2020
v/Ole
Sporet i Kommunikation og Kulturpsykologi er et spor (jf Studielegalitet er det ikke godkendt som en
specialisering) på KOM i AAL- Sporet har aldrig været oprettet. Sporet kan kun optage studerende fra de
centralt dimensionerede 46 pladser. Studienævnet drøfter sin stillingtagen til Sporet post 2020.

Kulturpsykologi post
2020.docx

Da der findes et næsten tilsvarende spor på Psykologi foreslås det, at sporet slettes.
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VG Høringssvar til SO-revision.
v/Ole
SN vil gerne at alle VG får formel mulighed for at afgive skriftlige høringssvar. OEH/SN præsenterer en
rammesætning for svaret.

Opdrag til VG
høring.docx

Opdraget tilrettes iht. input fra SN medlemmer. Det skal tydeligt fremgå, at den videre bearbejdning af de
input, der kommer fra VG, vil ske i SN. Det er ikke hensigten, at VG skal ”opfinde” en ny SO.

OEH

OEH rundsender tidsplan.
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Unipædagogisk inspirationspunkt
v/Mie Buhl

Studienævnsmøde.pp Theory-generating
tx
practice LOM.pdf

15.00–15.25

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Mie Buhl præsenterede DBR, Design Based Research, som blev introduceret for de studerende på 5.
semester modul 1 i KBH i E2018. Med udgangspunkt i en case fra en ekstern part, blev de studerende på
førstedagen introduceret til modellen og faserne. Herfra blev der arbejdet med casen ud fra modellens
principper.
Efter præsentation af modellen blev der stille spørgsmål til, om modellen er hensigtsmæssig under de
givne præmisser – herunder om den ville være mere hensigtsmæssig på et større modul, om
prøveformen er hensigtsmæssig i forhold til modellen, osv. Modellen er en ny måde at undervise på. Hvis
den skal introduceres bredere som undervisningsform, skal det blandt andet indtænkes hvordan og
hvornår teorien indgår i forløbet.
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Eventuelt

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 - 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 / 2.1.023
 Onsdag den 24. april kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023
 Onsdag den 15. maj kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023
 Onsdag den 12. juni kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.024
 Onsdag den 21. august kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023

