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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
Line Wigard (LW) - 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
Pia Thorsen (PT) – Aalborg
Lotte Brunø (LB) – 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
Katja Thyra Pedersen (KTP) - Aalborg
Mikkel Jesper Rasmussen (MJR) - København
Ellen Schytte Hansen (ESH) – København
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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\2019\Studienævnsmøder

1

Godkendelse af dagsorden
v/alle
Godkendt.

2

Godkendelse af referat af møde den 12. juni 2019
v/alle

REFERAT
06-2019.pdf
Referat af møde 05-2019 med tilføjelser til pkt. 4 og pkt. 11:

Referat 05-2019 revideret.pdf
Begge referater godkendt.
Kommentar til referat 06-2019, pkt. 11: Der er truffet en overordnet beslutning om, at AAU ikke opererer med
moduler på 7,5 ECTS.
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Meddelelser fra Aalborg
v/Ole:
1.

EVA iværksætter en spørgeskemaundersøgelse blandt alle studerende optaget via KOT, 1.semester
– frafald og fastholdelse.

Orientering om EVA
undersøgelse_2019.pdf
2.
3.
4.

Der er kommet hyrdebrev omkring uddannelser under sprogændring. En KA uddannelse må udbyde
op til 55 ECTS på engelsk. Er formidlet videre til relevante aktører.
Det forlængede retskrav er vedtaget.
Optag d.d. BA AAL: 104, BA KBH: 68, KOM AAL: 48, IA (PD): 20 (9+11), IS AAL: 6, IDM: 35, OD: 18,
KOM KBH: 56, IS KBH: 24 (https://www.okonomi.aau.dk/interne-tal)

Ad. 2: Kurser, der udbydes på engelsk skal også eksamineres på engelsk. Den umiddelbare holdning i ISgruppen i Aalborg er, at al undervisning i fremtiden skal foregå på dansk. Der blev hertil kommenteret, at
internationale virksomheder kan tænkes at foretrække kandidater, som har læst en del af deres uddannelse på
engelsk.
Ad. 4: Tallene ændres dagligt i takt med, at ansøgere tilbydes en plads og takker ja eller nej. Vi holder øje med,
om mer-optaget dækker frafaldet, så vi ikke ender på årgange, der er lavere end dimensioneringen tillader. Det
var tilfældet sidste år, og sker det igen, vil vi anmode om at mer-optaget beregnes anderledes i fremtiden.
Særligt i KBH er der fremgang i egenoptaget til KA sammenlignet med sidste år. Tal for egenoptag kan ses her:
Aalborg:
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwh/uddybende/ansog_optag/kvote2/kand_tilgang_HUM_Aalb
org.html
København:
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwh/uddybende/ansog_optag/kvote2/kand_tilgang_HUM_Kbh.
html

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

4

Meddelelser fra København
v/Camilla:
1. Social Analytics udbydes ikke i år. IS-studerende, der havde ønsket at gå den vej, har fået dispensation til at
arbejde med en konstrueret case i stedet for praktik.
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Meddelelser fra studieledelsen
v/Tom og Winnie:
1. D. 29/8 afvikles kandidatdimission i Aalborg for uddannelserne under KDM og Musik studienævnene.
2. Ønsker til studiemiljøforbedringer på campus Aalborg er blevet behandlet på møde mellem CAS og
HumFak. Resultater er bl.a. at der hen over sommeren er lavet studiemiljø/studiearbejdspladser i
kantineområdet på rdb14. Derudover arbejdes der på at etablere flere/bedre studiearbejdspladser på
gangarealerne på niveau 2.
Ad. 2: Ønske om bedre studiearbejdspladser på repoet i RDB6 skal med i handlingsplanerne før CAS vil se på
det. Det betyder desværre, at der kan gå op til 1½ år før der sker noget på den front.
Handlingsplaner/ønsker for campus KBH behandles særskilt. Der er endnu ikke sket noget, og der skal følges
op på, om de ønsker, vi har fremsat, er blevet behandlet og prioriteret. De studerende bør få en tilbagemelding.
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Meddelelser fra StudenterRådet
Aalborg
1.

-

København
1. SR-KBH kommenterede på AAUs deltagelse i arrangementet med Obama.
SN må opfordre studerende og kolleger til at rette henvendelse til rette organer, hvis de ønsker at klage over
beslutningen om AAUs deltagelse. SN kan evt. opfordre studerende, der får tilbudt adgang, til at overveje, om
de ønsker at deltage.
Hvis SNs holdning til arrangementet ønskes debateret, skal det fremsættes som punkt på dagsordenen til
næste SN-møde.

7

Høring over udkast til eksamensordning
v/Ole

Formålet er at harmonisere de eksamensordninger, de forskellige fakulteter har haft.
De 27 anmærkninger, vi tidligere har indsendt, vil blive holdt op imod den nye version, og de punkter, der ikke
er rettet, vil blive indsendt igen.
I afsnit 8.5 står der, at HUM og SAMF har særskilte regler for re- og syge-eksamen. Det er ikke korrekt, og vil
blive slettet.
Vi skal være OBS på, at juli måned ikke tælles med når der beregnes ny afleveringsdato mv..
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Nyt fra Studielegalitet (bilag)
v/Ole
i.
ii.

Orientering om mulige prøveformer (bemærk der ikke længere må bruges medbedømmer på
opgaver der vurderes ikke bestået)
Adgangskrav til KA-uddannelser: Vi skal for hver KA liste de BA og Prof-BA uddannelser der giver
adgang.

WBR

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Valgfag: vores procedure med løbende at oprette valgfag afskaffes. Vi må godt have et ’katalog’ over
valgfag og vi må gerne undlade at udbyde fra kataloget, såfremt der ikke er tilslutning, men der skal
altid udbydes mindst 10 ECTS hvor der er reel valgmulighed.

iii.

Studielegalitet har ændret navn til ”Sekretariat og Uddannelsesjura”.
Ad i) 2 bedømmere må kun benyttes, hvis det gælder alle studerende. Da det er sjældent, at en opgave
bedømmes anderledes af medbedømmeren end af den oprindelige interne bedømmer, anses det ikke for at
være en stor ændring.
Det blev dog kommenteret, at det i tvivlstilfælde kan være rart for en intern bedømmer at få en medbedømmers
vurdering af en opgave. Ydermere kan det for den studerende give tryghed for, at bedømmelsen foregår
objektiv.
For at opnå sikkerhed for objektivitet med kun en bedømmer blev det foreslået at anonymisere opgaverne.
Dette er uproblematisk i forbindelse med individuelle opgaver, da læsning og bedømmelse foregår samtidig.
Ved gruppeopgaver er der større risiko for fejl, da studienumre typisk vil ligne hinanden.
På SN-KDM betyder reglen, at vi på alle opgaver, der bedømmes bestået/ikke-bestået, i fremtiden kun vil have
en bedømmer, og på opgaver, der bedømmes ud fra 7-trinsskalen, vil have 2 bedømmere.

Ad ii) AAUs adgangskrav til KA-uddannelser skal konkretiseres, og det er de enkelte studiers ansvar at holde
en liste over adgangsgivende BA-uddannelser ajour. Adgangsbegrænsning vil primært blive håndteret vha.
ansøgernes gennemsnit på deres adgangsgivende BA-uddannelse. I tilfælde af pointlighed, kan en motiveret
ansøgning blive udslagsgivende.
Samtidig med, at vi skal holde vores egen liste over adgangsgivende BA-uddannelser ajour, vil det også være
interessant at følge op på, hvor vores egen BA listes som adgangsgivende. SN opfordres til at sende info til
WBR hvis man støder på uddannelser, hvor man mener vores BA burde give adgang, men ikke er nævnt.
OEH kontakter Studieservice for at få en liste over, hvilke uddannelser vi hidtil har optaget studerende fra.
Ansøgere med udenlandske uddannelser behandles særskilt.

Ad iii)
Studieordninger må ikke længere indeholde generiske beskrivelser af valgfag, men skal indeholde de
specifikke valgfag, der udbydes på en given årgang. Reglen betyder i praksis, at valgfag skal være defineret
1½ år inden de udbydes.
Udbuddet af valgfag i KBH må gerne være forskelligt fra udbuddet i AAL.
Vi har ikke været forberedt på den nye regel, og vil i første omgang have brug for dispensation. Der arrangeres
møde med Uddannelsesjura, hvor vi kan få begrundelser og uddybninger, samt svar på bl.a. følgende:
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Skal vi hvert semester udbyde alle de valgfag, der fremgår af en given studieordning, eller må vi
”aflyse på forhånd”?
Kan vi operere med ”brede” valgfag i studieordningerne? (Det vil dog medføre, at
eksamensbeviserne ikke giver et reelt billede af, hvilke valgfag en studerende har haft.)
Der skal udbyddes min. 2 valgfag på dansk og 2 på engelsk, men er der et max for, hvor mange vi
må udbyde? Der vil være risisko for, at kataloget løbende vokser, og at de studerende forventer et
meget større udbud, end der reelt er.

Godkendelse af vejledningen om semesterkoordinatorfunktionen
v/Camilla

OEH

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

050819_SEMESTEROG MODULKOORDINATOR FUNKTIONEN (CD).docx
Dokumentet skal erstatte den gamle beskrivelse af ankerlærerfunktionen, som ligger på KDMs hjemmeside.
Det besluttes, at de studerende ikke skal have mulighed for at ønske bestemte vejledere.

IBJ / OEH /
CD

IBJ læser og sender korrektur til OEH og CD.
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SO-revisioner: Beslutning om placering af Projektorienteret forløb, Beslutning om 1. og 2.
sem KA, opsamling på første runde møder. (bilag findes i sharepoint (opdateres
løbende))
v/Ole
Status - 3. og 4. semester:
Her har debatten indtil videre mest handlet om en overordnet forståelse af forløbet.

Placering af projektorienteret forløb på 5./6. semester:
Aftagerpanelt er varm fortaler for, at der kommer et projektorienteret forløb på BA-niveau, da det
erfaringsmæssigt er med til at påvirke uddannelsernes beskæftilgelsestal i positiv retning.
Det blev diskuteret, om det bør være et selvstændigt forløb på 6. semester, om det kan integreres med BAprojektet – dog med egen eksamen, eller om det bør lægges i forbindelse med et af de tre moduler på 5.
semester.
En placering på 6. semester vil have størst effekt på beskæftigelsen, og vil også kunne give gode muligheder
for relevante studiejobs. Samtidig vil det dog være en udfordring for de studerende, at skulle have fokus på
både et projektorienteret forløb i en virksomhed og deres BA-projekt i samme semester.
En placering på 5. semester vil betyde tidsmæssig sammenfald med det projektorienterede forløb på 9.
semester, men SN skønner ikke det er problematisk i forhold til at finde egnede virksomheder/pladser. Det er i
forvejen det semester, hvor flest studerende lægger et eventuel studieophold.
SN beslutter, at det projektorienterede forløb lægges som 10-ECTS forløb der kan erstatte et af modulerne på 5
semester. Det vil være en valgmulighed for de studerende.

Sprogskifte på IS og IA:
Der arbejdes med læringsmål og modulbeskrivelser.
Beslutning om 1. og 2. sem KA (primært KOM)
Der skal indgåes kompromisser omkring projektmodulernes størrelse, fokus og hvorvidt metode, PBL og VT
skal ligge for sig selv eller integreres i projektmodulerne. Der skal desuden opnås enighed om studiefag. I AAL
ønsker man på 2. sem-KA et projektmodul på 20 ECTS.
Vi skal tilbyde en bred, forskningsbaseret undervisning, og iht. Aalborg-modellen skal specialisering foregå i
forbindelse med vejledning og projekt, som er det de studerende skal eksamineres i.
SN skal godkende de endelige formuleringer. Der vil blive lagt vægt på, at læringsmålene ikke forudsætter
tilstedeværelsen af specifikke undervisere.
OEH indkalder SN-repræsentanterne til 1 – 2 udviklingsmøder i uge 35.
GL samler op på de emner, der stadig hænger, og OEH kontakter de grupper, der mangler svar fra.
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Kvalitet og kvalitetssikring:
v/Ole og Winnie
1.

Semesterevalueringer – E2018

Koordinatorrapporter findes her:
\\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2018\Semesterevalueringer\E18\Koordinatorrapporter

OEH/GL

snarest



2.

SN-medl. /
PT

23. aug-19

SurveyXact-data findes her:
\\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2018\Semesterevalueringer\E18\SurveyXact-data
Ansvarsfordeling fremgår af fælles OneNote-dokument til kommentering.

Semesterbeskrivelser – E2019

Semesterbeskrivelser findes her:
\\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2019\E19\Semesterbeskrivelser\TIL STUDIENÆVNET

Ansvarsfordeling fremgår af fælles OneNote-dokument til kommentering.

De evalueringer og beskrivelser, der endnu ikke er behandlet, behandles administrativt. Ansvarsfordelingen
fremgår af det fælles dokument i OneNote, hvor kommentarer indtastes senest fredag den 23. august. Respons
til semesterkoordinatorer udsendes snarest muligt herefter.
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Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

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 / 2.1.023
 Onsdag den 21. august kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023
Mødekalender - Efterår 2019:
 Onsdag den 25. september kl. 12.30 – 15.30 – i lokale 5.237 / 2.1.023
 Onsdag den 23. oktober kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023
 Onsdag den 20. november kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023
 Onsdag den 11. december kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023
 Onsdag den 15. januar kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023

