Referat af studienævnsmøde 04/2020
Onsdag den 22. april 2020 kl. 12.30 – 15.30
Afholdt virtuelt via Teams
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Deltagere
VIP (stemmeberettiget)
Camilla Dindler (CD) – København
Iben Bredahl Jessen (IBJ) - Aalborg
Ole Ertløv Hansen (OEH) - Aalborg
Jacob Davidsen (JD) – Aalborg
Malene Charlotte Larsen (MCL) – Aalborg
VIP suppleanter
Gorm Larsen (GL) – København
Anete Mikkala Camille Strand - Aalborg
Jens F. Jensen (JFJ) – Aalborg
Studerende (stemmeberettiget)
Line Wigard (LW) – Aalborg
Alexander Engelbrecht Bertelsen (AEB) – Aalborg
Bastian Lundt Malling (BLM) – Aalborg
Marcus Wortziger Trampedach (MWT) – Aalborg
Mikkel Jesper Rasmussen (MJR) - København
Studerende suppleant
Maria Vibeke Lyngbye (MVL) - København
Studieleder (observatør)
Tom Nyvang (TN) – Aalborg
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
(Mikkel Jesper Rasmussen (MJR) – 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\2020\Studienævnsmøder

1

Godkendelse af dagsorden
v/Ole
Godkendt

2

Godkendelse af referat af SN-KDM møde 03/2020 afholdt 1. april 2020
v/alle

Referat 03-2020.pdf
Godkendt

3

Meddelelser fra Aalborg
v/Ole:
1.

Copydan Tekst&Node har lavet en dispensation for regler vedr. digital kopiering (se bilag).
Udvidede muligheder for kopiering og distribution.

Erklæring - uni og
proff marts 2020_.pdf
2.
3.

4.
5.

Studienævnet er inviteret til deltagelse i Megaprojects. Anete og Søren L er på sagen.
DADIU har vedtaget en ny samarbejdsaftale gældende til 2021.Vi sparer umiddelbart 10.000.- på
abonnement. Perioden skal også bruges på at redesigne hele samarbejdet. Peter Vistisen er SNKDM fag-repræsentant. Institutleder medlem af styregruppe.
Vi skal have sammensat et nyt aftagerpanel – hvis nogen har gode forslag så send til SNFormand.
SN-formand har via stud.vejledere fået en henvendelse om hvor man kunne klage over at
specialeeksamen skal afvikles digitalt! Umiddelbart er det SN og SL der har ansvaret for
tilrettelæggelse af prøver, men vi er for nuværende under diktat fra direktionen. Så der er henvist
til U-jura.

Ad. 1: Informationen bør være tilgået alle VIP. Forhåbentlig kan det være en hjælp til grupperne i deres
søgen efter litteratur.
Ad. 2: Anete Strand og Søren Lindhardt deltager fra IfK. Yderligere information findes på
https://www.megaprojekter.aau.dk/ eller ved henvendelse til Anete.
Ad. 3: Vores deltagelse financieres af IT-Vest-midlerne. Vi har 10 studerende med næste semester.
Ad. 4: Det er nødvendigt at supplere vores aftagerpanel. Nuværende deltagere kan ses her:
https://www.kdm.aau.dk/studienaevn/aftagerpanelet/ Typisk har medlemmer af aftagerpanelet en ledende
stilling inden for erhvervslivet, offentlige institutioner, m.v. og har erfaring med/ansættelseskompetencer i
forhold til medarbejdere, som er uddannet hos os. Repræsentanter for relevante faglige organisationer har
ikke tidligere været repræsenteret, men vil også kunne indgå i panelet.
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Meddelelser fra København
v/Gorm:
1.

-



Mange studerende stiller spørgsmål til afholdelse af eksamen, og der er i den forbindelse
indkommet et antal dispensationsansøgninger.
Studerende, hvis rejseplaner blev aflyst da corona-krisen startede, har fået besked fra IK om, at
det lovede tilskud ikke bliver udbetalt, fordi rejserne ikke er blevet gennemført. TN ser på sagen,
og kontakter IK.



Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.
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Studerende fra 8 semester KOM har henvendt sig vedr. litteraturgrundlaget. De finder det
vanskeligt at nå op på det krævede sideantal, fordi de ikke har samme muligheder for at finde
(gratis) litteratur som normalt. Fra vejlederne forlyder det, at der er tale om litteratur, der kan
købes.SN ønsker ikke at søge dispensation til ændring af litteraturgrundlaget. Alle har måttet
omstille sig til situationen, men ved at tænke kreativt, er det fortsat muligt at skaffe adgang til det
meste af den litteratur, der er brug for. Nogen har blandt andet modtaget litteratur efter
henvendelse direkte til forfatterne. Der er desuden opstået en stor grad af solidaritet mellem de
studerende omkring deling af litteratur, og mange vejledere har stillet litteratur til rådighed.
SN opfordrer derfor de studerende til at hjælpe hinanden og evt. lave en samlet oversigt over den
litteratur de mangler, og efterfølgende søge samlet hjælp fra vejlederne.
En del vejledere føler sig presset og har spurgt, om der kan slækkes på kravene om feedback. I
den udstrækning det ikke er et krav iht. studieordningen, kan feedback udelades.

Meddelelser fra studieledelsen
v/Tom og Winnie:
1.

-



Der arbejdes på højtryk på at få defineret regler og retningsliner for, hvordan sommereksamen
kan og skal afvikles. Studienævnene vil blive bedt om at vælge, hvilket system de ønsker at
benytte til de mundtlige eksamener, og det skal sikres, at alle implicerede parter er
velinformerede og får gode muligheder for at forberede sig.
Det er på HSU-møde aftalt, at der i meget begrænset omfang vil blive åbnet, så studerende og
ansatte får mulighed for at afhente nødvendige arbejdsredskaber, personlige ejendele, m.v.
AUB har ikke åbnet for adgang til afhentning af materialer.
En del studerende oplever for tiden, at deres praktikaftaler aflyses pga. corona-situationen. SN
har mulighed for at tillade, at der byttes om på 9. og 10. semester, og vil snarest blive kontaktet
med henblik på at vurdere, om det skal være en mulighed for vores studerende. Muligheden er
med i den nye SO for OD, og der er allerede givet enkelte dispensationer, hvor det har været
nødvendigt.
Det er endnu uvist hvilke yderligere åbninger, der kommer efter 10. maj. Hvis der bliver mulighed
for adgang til AAU, forventes det fortsat at blive i begrænset omfang.
Zoom er godkendt som et system der må benyttes i forbindelse med eksamensafvikling, og AAU
har netop indgået aftale med den svenske udbyder. ITS arbejder på at få lagt vejledninger mv. på
hjemmesiden.
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Meddelelser fra StudenterRådet
Aalborg
1.

-

København
1. København:

Der hersker en del forvirring og utryghed blandt studerende, som oplever at de får forskellige
udmeldinger om, hvorvidt der er udsendt information om eksamensafvikling eller ej. Det eneste
der på nuværende tidspunkt er meldt ud er, at det kommer til at foregå digitalt. Yderligere
information udsendes så snart det foreligger.
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Kvalitet og kvalitetssikring:
v/Ole og Pia T
a)

Semesterevaluering – E2019
Koordinatorrapporter
SurveyXact-data
Ansvarsfordeling og OneNote-dokument til kommentering – bemærk separat ”fane” til valgfag.

b)

Studiemiljøevaluering – E2019

c)

Dimittendundersøgelser

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

a)

Semesterevaluering:
5 sem KBH
Studienævnet takker for evalueringen og bemærker, at den ændrede rækkefølge af modulerne i
forhold til de forrige år, synes at have haft en positiv betydning for deltagernes oplevelse af
undervisningen og dermed måske også for tilegnelse af læringsmålene.
Uagtet det faktum, at en demotiveret casegiver kan sænke deltagernes engagement i
casearbejdet, så ser Studienævnet det som et stort engagement og en flot indsats blandt
underviserne, at der på hvert modul inddrages eksterne casegivere.
Studienævnet vil viderebringe ønsket om brug af FabLab til studieledelsen.
7 IDM
Studienævnet takker mange gange for evaluering og bemærker generel tilfredshed på
semesteret. Studienævnet støtter op om de tiltag der fungerer rigtig godt og de fokusområder
som SK fremadrettet vil have særlig opmærksomhed på. Studienævnet opfordrer til at designe
forløb, der i højere grad træner studerende udefra i akademiske kompetencer. SN opfordrer til at
tydeliggøre overfor de studerende, at projektet skal laves sideløbende med undervisningen –
projektet starter ikke først når undervisningen er slut.
(Kritik vedr. navngiven vejleder er videregivet til institutledelsen)
7 OD
Studienævnet takker mange gange for evaluering og bemærker generel tilfredshed.
Studienævnet støtter op om de tiltag der fungerer rigtig godt og de fokusområder som SK
fremadrettet vil have særlig opmærksomhed på. Studienævnet opfordrer til at designe forløb, der
i højere grad træner studerende udefra i akademiske kompetencer. SN opfordrer til at tydeliggøre
overfor de studerende at projektet skal laves sideløbende med undervisningen – projektet starter
ikke først når undervisningen er slut.
Medieproduceren
Studienævnet takker for evalueringen og bemærker stor tilfredshed med gæsteforelæsere.
SN beder SK være opmærksom på om alle studerende har den samme mediefaglige baggrund.
Konsulentrollen i praksis
SN takker for evalueringen.
SN bemærker bortset fra få negative kommentarer fra udefrakommende studerende, at kurset får
generel tilfredshed fra de studerende.
SN har ikke yderligere bemærkninger og er bevidst om at de nye valgmoduler skal gentænkes
ifm den nye studieordning
Miljø- og risikokommunikation
Studienævnet takker for en grundig evaluering og er enig i, at opmærksomhed på at formidle de
(oplevede) svære teorier kan være en justering i et ellers velfungerende kursus. I den forbindelse
kan deltagernes tilbagemeldinger dog også ses i sammenhæng med deres relativt lave
forberedelsesgrad til undervisningen, og Studienævnet mener ikke, at det er undervisernes
opgave at forklare teorier med afsæt i, at kursusdeltagere ikke har forberedt sig.
Studienævnet bakker generelt op om tiltag til at engagere de studerende i kurser. Vær i
tilrettelæggelsen af kurset gerne opmærksom på den variation af opgaver, som kan
implementeres og muliggøre aktiv deltagelse, herunder kursusforberedelse.
I den ny studieordning, gældende fra E2020, er valgfag på kandidatuddannelsen 10 ECTS
moduler, som ligger på 2. semester og bestås ved en skriftlig 7-dages hjemmeopgave.
Nye tendenser i markedskommunikation og forbrugerkultur
SN takker for evalueringen.
SN vil kigge nærmere på valgfag ifm planlægningen af kommende nye 10 ECTS valgfag og
dermed eventuel præsentation af disse.

b)

Studiemiljøevaluering
Se vedhæftede handlingsplan:

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

KDM_Handlingspla
n for Studiemiljøevaluering_E19.docx

BM, MVL, GL og KU sender info til OEH vedr. introforløb for nye studerende på 7. semster i KBH.
Det er forsat et problem at afholde eksamen i RDB6 – venstre side af bygningen. Årsagen er for
små lokaler og dårlig lydisolering. Problemerne er tidligere forsøgt afhjulpet. Er der stadig
problemer, sendes info til OEH.

c)
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BM, MVL,
GL, KU

Dimittendundersøgelser
Udsættes til næste møde.

SN’s holdning til overvågning af studerendes aktiviteter på Moodle
v/Ole
Udsættes til næste møde
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Digitale eksamener
v/Ole
Direktionen har besluttet at alle eksamener skal afvikles digitalt dette forår. SN debatterer udfordringer og
muligheder.
SN undrer sig over beslutningen om, at alle eksamener frem til sommerferien skal afvikles digitalt, og SN
forudser en række udfordringer og bekymringer – både praktiske og faglige, som rammer både studerende,
eksaminatorer og censorer.
Følgende blev andet kommenteret:
Krav om indhentning af Tro-og-love-erklæringer håndteres af sekretariatet via Digital Eksamen.
SN skal beslutte hvilket system der skal benyttes til eksamen. ITS anbefaler Skype for Business, men
systemet har vist sig at være ustabilt. Teams har visse begrænsninger, men er mere stabilt og foretrækkes
frem for Skype. Zoom er nyt for de fleste, men giver bedre muligheder end Teams i forbindelse med større
grupper. SN foretrækker Teams eller Zoom.
I planlægningen af eksamenerne skal der tages højde for, at der kan opstå tekniske problemer undervejs,
og at det kan tage længere tid at skifte mellem to eksamener. Der skal desuden skabes separate ”rum” til
eksamination og votering.
Eksaminator skal gennemse de rum, de studerende sidder i, og sikre at der ikke foregår snyd. Ud over de
praktiske vanskeligheder ved at skulle panorere et kamera rundt i lokalet, vil det også for nogle studerende
være grænseoverskridene at skulle vise sit hjem frem. Nogen vil føle sig mistænkeliggjort, og være
bekymrede for hvordan man kan bevise, at der ikke foregår eksamenssnyd. Vurderingen af, om de tekniske
betingelser er tilstrækkelige, kan have forskellige konsekvenser afhængig af hvor omfattende de i
situationen vurderes at være.
SN forudser, at mange problemstillinger omkring den praktiske afvikling kan få stor indvirkning på de
studerendes oplevelse af eksamenssituationen, og medføre flere eksamensklager, end vi er vant til.
Studentersamfundet har lavet en undersølgelse blandt de studerende om deres bekymringer i forhold til
situationen. Mange studerende udtrykker særlig bekymring i forhold til videoeksamen, krav til udstyr,
forbindelse mv., og mange er bekymrede for at blive mistænkeliggjort i forhold til eksamenssnyd.
Rapporten sendes ud til SN.

OEH

Det er studienævnets opfattelse, at der findes sundhedsmæssigt forsvalige foranstaltninger, der kan gøre
det muligt at gennemføre eksamen ved fysisk fremmøde på universitetet, og at de praktiske og faglige
udfordringer taler så kraftigt imod digital gennemførelse af alle eksamener, at beslutningen bør
genovervejes.
OEH laver på SNs vegne et samlet notat med en sammenfatning af studienævnets debat og input fra
kolleger på instituttet. Notatet rundsendes til SN og sendes efterfølgende til TN,

OEH

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Deadline

Emne

Ansvarlig

Pkt.

Det bliver sandsynligvis ikke muligt at afholde dimission i juni – vi afventer alternative muligheder.
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Gennemgang af censorberetninger
v/Ole
Umiddelbart ingen kritiske bemærkninger – mest ros, og det skal vi huske at formidle videre.

Censorberetning Censorberetning
v19 projekteksamen v19
total
skriflig
til studienævn
eksamen -total
til SN.xlsx
til studienævn - til SN.xlsx
Beretningerne tages til efterretning.
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Eventuelt


Det vil ikke være muligt for enkelt-studerende/grupper at søge dispensation for læringsmålene,
fordi der ikke er samme mulighed for indsamling af empiri som før hjemsendelsen. Der vil evt.
kunne blive tale om at søge dispensation til udsættelse af afleveringsdatoen, hvis situationen gør,
at man er nødt til at lave et helt andet projekt end først antaget.



Studentersamfundet har udsendt en rapport om de studerendes oplevelse af nedlukningen. OEH
sender rapporten til SN til orientering.

OEH

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 2020:
Onsdag den 26. februar kl. 12.30 – 15.30 – i lokale 5.237 / 2.1.023
Onsdag den 1. april kl. 13.00 – 16.00 – via Teams
Onsdag den 22. april kl. 12.30 – 15.30 – via Teams
Onsdag den 20. maj kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023
Onsdag den 24. juni kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.025
Onsdag den 19. august kl. 09.00 – 15.30 – i lokale 5.237 / 2.1.023

