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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
Anja Starcke
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
Ny?? - Aalborg
Mikkel Jesper Rasmussen (MJR) - København
Ellen Schytte Hansen (ESH) – København
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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\2019\Studienævnsmøder

1

Godkendelse af dagsorden
v/alle
Godkendt med følgende tilføjelse:
Status på studieordninger under pkt. 10/Eventuelt.

2

Godkendelse af referat af møde den 23. oktober 2019
v/alle

Referat 09-2019.pdf

Ikke godkendt - studienævnets behandling af semesterevalueringer tilføjes under punkt 7.

3

Meddelelser fra Aalborg
v/Ole:
1.

Der er kommet valglister til det kommende SN-valg. VIP KBH – 2 opstillede, AAL – 6 opstillede.
Begge lister rangordnede – så de opstillede vælges den række følge. SN vil derfor være fuldt besat
på VIP-siden i den kommende periode. STUD KBH – 2 opstillede, AAL 4 opstillede. SN vil ligeledes
være fuldt besat på STUD-siden.

-

4

Meddelelser fra København
v/Camilla:
1. -

5

Meddelelser fra studieledelsen
v/Tom og Winnie:
1.

Budgettet er så småt ved at være faldet på plads. Den endelige timeudmelding afventer godkendelse
i fakultets- og institutledelse, men ventes at være på niveau med 2019-udmeldingen pr. STÅ.
Kronebudgettet i studieområdet forventet også at lande på niveau med 2019 – dog med udmelding
om lidt flere midler til studievejledningen.

Der vil fra næste år være øget fokus på minimumstimenormeringer.

6

Meddelelser fra StudenterRådet
Aalborg
1.

-

København
1. -

7

Kvalitet og kvalitetssikring:
v/Ole og Winnie
Semesterevalueringer – F2019:

EAB

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.





Koordinatorrapporter
SurveyXact-data
Ansvarsfordeling og OneNote-dokument til kommentering.

Studiemiljø-evaluering – F2019:

SurveyXact-data

KDM handlingsplan for Studiemiljøevaluering

OneNote-dokument til kommentering

Studienævnsrapporten:
 Gennemgang af og kommentarer til Studienævnsrapporten – vores eneste udfordring er
relevans/beskæftigelse

KDM
SN-rapport.docx

EVU KDM
SN-rapport.docx

Semesterbeskrivelser – F2020:

Semesterbeskrivelser findes her:
\\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2020\F20\Semesterbeskrivelser

Ansvarsfordeling fremgår af fælles OneNote-dokument til kommentering.

Semesterevalueringer:
Trods rykkere, mangler der stadig semesterevalueringer fra 4 sem AAL, 6 IV AAL, 8 IV KBH og 8 IA og Pd
AAL. Der rykkes igen, da der SKAL ligge en rapport som dokumentation for processen – også selvom der ikke
er emner, der skal handles på.

6 IV KBH:
Tilbagemelding fra studienævnet:
Studienævnet takker for evalueringen. Studienævnet (SN) anerkender et overordnet velfungerende semester.
SN støtter de refleksioner over forbedringer på semesteret som SK fremsætter. Særligt bør der være en
opmærksomhed omkring IKT, interaktion og brug, hvor der åbenbart har været et misforhold mellem
arbejdsmængde, information og struktur som har påvirket de studerendes læring. SN vil gerne anmode SK om
at gøre en indsats for en højere besvarelsesprocent på Survey X-act
6 IDM AAL:
Tilbagemelding fra studienævnet:
Studienævnet (SN) takker for evalueringen. SN anerkender et veltilrettelagt semester. SN tager ønsket om flere
mulige vejledere til efterretning.
8 KOM AAL:
Tilbagemelding fra studienævnet:
Studienævnet (SN) takker for evalueringen. SN anerkender det store engagement i Camp forløbet og støtter op
om de udviklingstiltag der adresseres af koordinator. SN vil se på om der er den rette rekvisition af undervisere
til semesteret. SN forstår koordinators ønske om et 'stamrum' til semesteret, men kan for nuværende ikke gøre
andet, end at viderebringe dette ønske til instituttet, når lokaler skal fordeles.
10 AAL IA:
Tilbagemelding fra studienævnet:
SN takker for evalueringen og tager denne til efterretning.
10 AAL IDM:
Tilbagemelding fra studienævnet:
Studienævnet takker for evalueringen. SN vil tage til overvejelse, hvordan gruppedannelse kan understøttes på
specialesemesteret. SN vil viderebringe problemet med manglende arbejdspladser til de specialestuderende,
som allerede er et opmærksomhedspunkt. For nuværende findes der endnu ingen løsning.
10 AAL KOM:
Tilbagemelding fra studienævnet:

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

SN takker for evalueringen og henstiller til at SK præciserer indholdet af studieordningen og der informeres
grundigt om kravene heri, og særligt kigger på de specialeunderstøttende aktiviteter.
SN vil tage til overvejelse, hvordan gruppedannelse kan understøttes på specialesemesteret. SN vil
viderebringe problemet med manglende arbejdspladser til de specialestuderende, som allerede er et
opmærksomhedspunkt. For nuværende findes der endnu ingen løsning.
10 KBH KOM:
Tilbagemelding fra studienævnet:
SN takker for evalueringen og støtter op om anbefalingen fra SK.
10 AAL OD:
Tilbagemelding fra studienævnet:
Studienævnet takker for evalueringen.
SN er allerede opmærksom på at løse udfordringen med den manglende undervisning i IT-redskaber og det er
forsøgt løst i de fremtidige 2020 studieordninger.
SN opfordrer SK til for de studerende at gennemgå og klargøre arbejdsdomænet for uddannelsen: design af ITbaserede oplevelser, der i udgangspunktet er forholdsvis afgrænset (ift. andre uddannelser som
Kommunikation etc.).
SN vil tage til overvejelse, hvordan gruppedannelse kan understøttes på specialesemesteret.
SN anerkender de studerendes påpegning af, at vejlederne er underlagt for stort arbejdspres, det kan dog være
svært at vurdere baggrunden herfor, men SN vil videregive dette til institutledelsen.
Semesterevalueringer - Valgfag:
Effekt og evaluering - AAL:
Tilbagemelding fra studienævnet:
SN takker for evalueringen og støtter op om MKs egne ønsker og anbefalinger.
Avanceret webdesign og analyse – AAL:
Tilbagemelding fra studienævnet:
SN takker for evalueringen og anerkender et velfungerende kursus. SN vil følge op på anbefaling om at kursets
teoretiske fokus kan flyttes fra designteori til teori om kodning.
Avanceret webdesign og analyse – KBH:
Tilbagemelding fra studienævnet:
SN takker for evalueringen og anerkender de meget positive tilkendegivelser om kurset og støtter op om SKs
egne forslag til ændringer af case.
Medieplatformsteknologier og nye medier – AAL:
Inkluderet i rapport og behandling af KA Mediefag.
Mobilitet AAL:
Tilbagemelding fra studienævnet:
Studienævnet (SN) takker for evalueringen. Studienævnet er enig med koordinator i at 2 svar i evalueringen er
for spinkelt et grundlag at generalisere ud fra. SN vil henvise til at SurveyXact's grafik og dennes betydning er
angivet under hver enkelt model. SN vil antage at den enkelte studerende på en KA-uddannelse er bevidst om
at 1 ECTS svare til 27,5 timer da dette er gentaget adskillige gange på flere semestre. Endvidere vil SN
henvise til sin vejledning til valgfag (medsendes til koordinator) med hensyn til tilrettelæggelse og udmøntning
af aktiv deltagelse.
Musik, lyd og flermodalitet AAL:
Tilbagemelding fra studienævnet:
Studienævnet (SN) takker for evalueringen. SN er enig med koordinator om at grundlaget for evalueringen er
for spinkelt til at kunne udlede noget generelt. Studienævnet vil overveje om det giver mening i fremtiden at
oprette fag med så få deltagere - både af hensyn til de studerende og underviser.
Visuel og virtuel kultur AAL:
Tilbagemelding fra studienævnet:
SN takker for evalueringen og anerkender den generelle positive tilbagemelding. SN gør opmærksom på at de
studerende til enhver tid kan søge SN om godkendelse til at deltage i valgfagsudbud på andre institutter.
Konflikthåndtering og konfliktmægling – AAL:
Tilbagemelding fra studienævnet:
SN takker for evalueringen og anerkender tilfredsheden med kurset.

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Digital læring i professionelle kontekster AAL:
Tilbagemelding fra studienævnet:
SN takker for evalueringen og tager udfordringen med data-forurening til efterretning.
Studiemiljø
A.C. Meyers Vænge:
Æstetisk:

Ønske om flere ”hyggekroge”.
Fysisk:


Generel mangel på udluftning er et problem. Dårligt indeklima i flere undervisningslokaler. Ingen
vinduer.



Særligt benævnt: Lokale 3.084 eller 3.084A 0 HUMlab. I begge lokaler er stolene meget ubehagelige
og i førstnævnte er luften ekstremt dårlig, hvilket gør, at man ofte forlader undervisningen med et
tungt hoved eller hovedpine, da der hverken er udluftning eller mulighed for at åbne et vindue.



Forslag om at de studerende fx kunne få lov at drive den lille kantine på Frederikskaj som cafe i de
lukkede timer. At der kunne komme endnu mere cafemiljø der. Kig evt på cafeen HELGA på KUA,
fantastisk initiativ!

Psykisk:





Kommentarer omkring at det er ærgerligt, at de sociale arrangementer primært bygges op omkring
druk.
- Opfordring sendes videre til Semesterråd samt Tutorer.
Ønske om flere arrangementer/aktiviteter på tværs af de forskellige studieretninger. Særligt med
fokus på mere samarbejde studierne imellem, fx casearbejde – ”i den virkelige verden kan én
uddannelse aldrig være nok”.
- Studienævnet vil se nærmere på muligheden for at indføre en projektbørs, ala det setup der
er på DADIU.

Nordkraft:

Grundet flytninger i F19-E19, hvor Psykologi flytter ind i Nordkraft, vil der blive foretaget en del
ombygninger.
Rendsburggade 14:
Fysisk:

Flere små lukkede gruppearbejdspladser
- Der er hen over sommeren/efteråret 2019 indrettet flere studiearbejdspladser i Create, også
små lukkede områder.


Ønske om faste gruppearbejdspladser/grupperum

Psykisk:

Mangel på fællesskab. Dårlig tone. Sociale aktiviteter hvor nogle bliver holdt udenfor. Folk snakker
grimt, hvis man sidder ved et bord de ”plejer” at sidde ved.
- Forhører os med semesterrådet, om det er en ”kendt” udfordring, og få dem til udbrede
budskabet om ”god opførsel”, evt. afholde et event.
Fysisk:



Projektorerne i 5.125-127 er for ringe og lærred er for småt. De studerende kan ikke se medmindre
de sidder fra midten og frem.
Der har været problemer med mikrofonsættene gennem hele semestret.
Flere undervisere har meldt ind omkring mikrofon til ITS og CAS, men nye løsninger har ikke
fungereret. Nu er det pillet ned i 5.125 (lokalet med det store lærred). Pt. ingen mikrofoner i 5.125.

Rendsburggade 6:
Fysisk:

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.



De studerende ønsker bedre gruppearbejdspladser på Repo'et.
- CAS er i gang med indretning.



Flere afskærmninger, hylder eller reoler (ikke kun i den ene ende af etagen). Det er svært at
koncentrere sig når der er mange studerende.
De studerende er uforstående overfor, hvorfor man ikke har indrettet studiehuset ens i begge ender,
da 1-2 semesters ende fungere langt bedre.
- CAS er i gang med ombygning.



Etagen benyttes stadig af studerende som ikke hører hjemme der (fra andre studier).
- Studienævnsformanden vil gå en runde fra tid til anden.

PT indsender handlingsplanen til CAS.
Studienævnsrapporten:
EVU:
Studienævnsrapporten for MIL gennegåes af koordinationsgruppen på separat møde.
Ordinære uddannelser:
Studienævnsrapporten for KDM viser, at ledigheden for især OD, IDM og KOM stadig er for høj.
Til gengæld er der forbedringer på en række andre parametre som gennemførsel, studietid og frafald.
”Overbooking” i forbindelse med KOT-optag i Aalborg ønskes justeret, da der er tendens til, at årgangene ikke
bliver fyldt helt op.
Fokus på studiestart og SUS-samtaler i København har haft tydelig positiv effekt på frafaldet på 1.
semester/BA.
Der vil i fremtiden blive brugt lidt flere D-VIP i Aalborg end det har været tilfældet de seneste år.
Ledigheden for vores dimittender er stadig problematisk. Det gælder især for IDM og OD. Der er - blandt andet i
samarbejde med Karrierecenteret - iværksat initiativer, som forventes at forbedre situationen.
Karrierecenteret har haft meget forskellige tilbud i hhv. AAL og KBH. Et arrangement afholdt i KBH i
indeværende semester blev af deltagende KDM-studerende opfattet som useriøst, og der er både tidligere og i
år rettet henvendelse til Karrierecenteret om problematikken.
I AAL opfattes samarbejdet med karrierecenteret som positivt. Der har primært været samarbejdet om
aktiviteter rettet mod OD og IDM. Til senest afholdte arrangement havde karrierecenteret konkrete job-tilbud
med til OD-studerende, men desværre deltog ingen OD-studerende.
Fra instituttets side er der iværksat et erhvervsmentorprogram. Initiativet er blevet modtaget positivt af de
alumner, der er blevet spurgt, om de vil være mentorer.
Der konstateres generelt et rimelig højt karaktergennemsnit.
Yderligere kommentarer til rapporten fremgår af bilag:

KDM
SN-rapport.docx

8

Godkendelse af valgfag i København
v/Gorm
Til foråret bliver der følgende valgfag at vælge imellem på 8. semester:
1)
2)

Konsulentrollen i praksis v /Thomas Duus Henriksen,
Sociale medier og etik – ansvarlig brug af SoMe-platforme til organisationskommunikation og
dataindsamling v/ Sarah Egeberg Bendtsen,

PT

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

3)
4)
5)

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Visuel kultur v/ Mie Buhl,
Data Visualization in R (=Programming in Python) v/Toine Bogers og Florian Meyer
Design Thinking v/ Stine Ejsing Duun og Thorkild Hanghøj.

Af de 5 fag forventes 4 udbudt.
Valgfagene godkendes.
Der er et krav, at min. to valgfag skal afvikles på engelsk.

9

Godkendelse af mødekalender for forår 2020
v/Ole
Forslag til mødekalender - Forår 2020:

Onsdag den 26. februar kl. 12.30 – 15.30 – i lokale 5.237 / 2.1.023

Onsdag den 25. marts kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023

Onsdag den 22. april kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023

Onsdag den 20. maj kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023

Onsdag den 17. juni kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023

Onsdag den 19. august kl. 09.00 – 15.30 – i lokale 5.237 / 2.1.023
Møderne 25. marts og 17. juni flyttes pga. sammenfald med andre møder.
Øvrige datoer er godkendt.

10

EAB

Eventuelt
Status på studieordninger:
Der er p.t. indsendt i alt 5 KA-studieordninger, som nu ligger til godkendelse hos Uddannelsesjura.
IS og IV gennemgår sidste tjek, og vil derefter blive indsendt.
BA-studieordningerne er endnu ikke helt klar.
Studerende, der er startet på den eksisterende BASO, vil ikke blive overflyttet til den nye BASO.

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 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

