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VIP (stemmeberettiget) Til stede Afbud Kommentar 

Hanne Westh Nicolaisen (HWN) – København x   

Dennis Jim Frederiksen (DJF) x   

Jens F. Jensen (JFJ) x   

Tom Nyvang (TN) - Formand x   

Tove Arendt Rasmussen (TAR)  x   

VIP suppleanter    

Gorm Larsen (GL) – København    

Martin Mølholm (MM)    

Studerende (stemmeberettiget)    

Mathilde Jensen (MJ) - København    

Signe D. Schmidt (SDS)  x  

Alex Nielsen (AN)    

Line Møller Eriksen (LME)  x  

Maria Elisabeth Bøgh Nielsen (MEBN) - Næstformand  x Stopper i SN 

Studerende suppleanter    

Katrine Winther Nielsen (KWN) - København    

Michael Kristensen (MK)  x Stopper i SN 

Studieleder (observatør)    

Falk Heinrich  x Måske sidste halvdel 

TAP (observatører)    

Karen Holm Jensen (KHJ) – København x   

Lone Nørstad (LN) -København    

Uni Stella Byrgesen (USB) - København  x  

Eva Althoff Bengaard (EAB) x   

Jette Due Nielsen (JDN) x   

Louise Mette Møller (LMM)   x  

Pia Amtoft (PA) x   

Pia Knudsen (PK) x   

Winnie Borup Ritterbusch (WBR) x   

Studievejledning (observatører)    

Emilie Wils Raagevang (EWR) - København  x  

Mia Ravn Bach (MRB) – København    

Daniel Aasdal Clark (DAC) – København    

Sandra P.R. Jensen (SPRJ)  x  

Kristian Sigh (KS) x   

Studerende (observatører)    
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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  
 

    

1 Godkendelse af dagsorden 
 

   x 

 Nyt pkt. 12: Mødeplan 
 
Dagsorden godkendt 
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file://id.aau.dk/studies/hum_SN-HumInf


 

2 Godkendelse af referat af mødet den 26. juni 2013 
 

Referat 8 - 2013 
FORTROLIGT.pdf

Referat 8 - 2013.pdf

 
 
(Kan du ikke åbne den vedhæftede fil, findes referatet også her: 
http://www.huminf.aau.dk/studienaevn/referater/) 
 

x   x 

 Referat godkendt 
 

    

3 Meddelelser fra Aalborg 
 
Tom:  

a. Antal optagne der har accepteret pladsen: 
BA: 119 i København og 250 i Aalborg 
KA-Aalborg: KOM: 80, Indimedia: 61, Oplev: 27, Infoark: 10, Infovid: 7 
KA-København: KOM: 235, Infovid: 25 
 
Dvs. fremgang alle steder på nær BA i København og de to små KA i Aalborg. 

 
b. Der er afholdt evaluerings- og overdragelsesmøde mellem fagpolitisk råd, nøgleaktører sidste år og 

nøgleaktører på det nye 5. semester i Aalborg. Der foretages mindre justeringer, men mødet foreslog 
ingen studieordningsændringer. 

c. Pres på lokalerne i Friis og Nordkraft. Vi forventer også undervisning i Toldboden. 
d. Nyt lokale til DADIU indrettet på 1. sal i Nordkraft. Lokalet rummer over 30 computere som vi kan 

bruge til andre gode formål i forårssemestret. 
 

 x   

 Ingen tilføjelser 
 

    

4 Meddelelser fra København 
 
Hanne: 

a. ombygningen af studielokaler forløber som planlagt (fantastisk!) 
b. pres på lokaler - ude i yderslots (18-20) for genlæsning samt timer der endnu ikke er lagt 
c. mange nye vejledere og undervisere på vej ind, tak for hjælp til eget system og læring, det ser fint ud 

nu, en stor opgave med at klæde de nye vejledere på, få deres kompetencer godt i spil.- 
 

 x   

 IKT etik har ikke kunnet lade sig gøre at planlægge, så det er udsat til foråret. 
Oplevelseskommunikation er kommet ind i stedet for. Det er rent praktisk at der har været behov for at 
omrokere. 
 

    

5 Meddelelser fra CAT-skolen 
 

    

 Fakultetet arrangerer et opstartskursus for kandidatstuderende på tværs af uddannelserne på fakultetet.  Der er 
pt. 52 tilmeldinger. Der var over 300 studerende der fik tilbuddet.  
 

    

6 Meddelelser fra SR Aalborg og København 
 

 x   

 Ingen  
 

    

7 Valg af næstformand  

v/Tom 
 

   x 

 Udsættes grundet manglende studenterdeltagelse. 
 

    

8 Censorårsrapport og censorernes kritik (se bilag i SNs fælles mappe). 
 Henrik Dahl har i Weekendavisen kritiseret kvaliteten af vores uddannelser og censorformandskabet følger op 
med en tilsvarende meget alvorlig kritik som SN må forholde sig til og reagere på. TN har holdt møde med 
censorformandskabet og dekanatet med henblik på at identificere indsatser.  
v/Tom 
 

x x x x 

  
 
Censorformandskabet har i forlængelse af Dahls kritik udarbejdet en redegørelse som sammenfatter 
censorkorpsets kritik af de studerendes faglige niveau. En række forhold nævnes, hvoraf manglende 
videnskabsteoretisk, metodisk og teoretisk bevidsthed  samt kammerateri mellem eksaminator og studerende 
træder særligt frem. 
 
 
Dekanen har understreget at kritik fra censorerne altid skal kommunikeres ad officielle kanaler, så den ikke 
overses, glemmes eller undervurderes. I  
 
 
Dekan og censorformandskabet, TN, WBR og FH har afholdt møde, for at understrege, at vi tager kritikken 
meget alvorligt. 
 

    

http://www.huminf.aau.dk/studienaevn/referater/


 
TN gennemgik en række tiltag, som SN ønsker gennemført: 
 
1. Større akademisk disciplin i projekterne 
 

 Forventningerne til integration af videnskabsteori, metode og teori i PBL præciseres over for vejledere 
og studerende 

 Forventningerne til litteratur og litteraturanvendelse præciseres – samtidig indføres krav om, at 
modulets litteratur skal indgå som selvstændig litteraturliste i alle projekter 

 Indførelse af APA som fælles referencestandard i projekter på hum.inf. 
 
2. Større bevidsthed om litteraturdækningen 
 

 Opsamling af årgangens litteratur fortsætter 

 Internt i fagmiljøerne fortsætter diskussionen af fagenes kernelitteratur 

 Med særligt henblik på yderligere kvalificering og internationalisering inviteres internationale 
samarbejdspartnere til at give deres bud på de væsentligste humanistisk informatisk orienterede 
værker og artikler 

 Opsamling af de studerendes bedste litteraturfund systematiseres 
 
3. bedre eksaminationer 
 

 Det indskærpes endnu en gang at dialogen med censor skal foregå på passende respektfuld vis 

 Der afholdes i efteråret 2013 workshop om rollen som eksaminator for alle eksaminatorer på hum.inf. 
(Ellen Christiansen bidrager både i Aalborg og København). 

 Alle eksaminatorer på hum.inf. tilbydes eksaminationscoaching op til vintereksamen (ikke at forveksle 
med den coaching som kritiseres) 

 
4. Forbedring af VIP-dækningen 
 

 Adgangsbegrænsning på BA i Aalborg 

 Adgangsbegrænsning på KA/kommunikation i København 

 Fortsat udvidelse af medarbejderstaben i de kommende år 
 
5. Forbedret integration af forskellige indgangsfagligheder på KA 
 

 Introforløb i både Aalborg og København 2013 med fokus på videnskabelig metode og 
videnskabsteori 

 Udviklingsprojekt 2014 drevet af Finn Thorbjørn Hansen 
 
6. Bedre opfølgningsmuligheder 
 

 Alle projekter arkiveres fremover (hvor det nu kun er afsluttende projekter) 

 Vejlederevalueringen, herunder særligt den studerendes selvevaluering i tilknytning til projektarbejdet, 
udvikles og digitaliseres (her kan studerende fx rapportere litteraturfund) 

 
 
SN skal have en grundlæggende diskussion af hvad fagets videnskabsteori skal dække.  
 
Det skal også på et kommende møde diskuteres, hvordan undervisning i akademisk skrivning kan opprioriteres. 
 
De to rapporter (i bilagsmappen) skal ikke lægges ud. Vidensgrupperne skal have dem at se. 
 

9 Godkendelse af semesterplaner for E2013 (se bilag i SNs fælles mappe: \\id.aau.dk\studies\hum_SN-

HumInf\2013\Semesterplaner  – opdateres løbende) 
v/Tom 
 

   x 

 Aalborg 
5. semester – Mediefag: 
7. semester – Mediefag: 
 
København 
9. semester – Kommunikation: 
 
Udskudt. 
 

    

10 Status vedr. PBL-kursus for eksterne studerende på 7. semester 
v/Hanne og Tom 
 

  x  

 Kursus er iværksat i både København og Aalborg, men implementeret på forskellig vis. Finn Thorbjørn Hansen 
mfl har tilbudt at indgå i udviklingsarbejde frem mod næste års studiestart med henblik på netop arbejdet med 
optag af studerende med forskellige faglige baggrunde. TN har takket ja til tilbuddet på SNs vegne. 
 

    

11 Opfølgning på input til forbedringer i forhold til ny studieordning 
v/Hanne 
 

  x  

 Udsættes til næste møde 
 
Pkt. der skal diskuteres 
1. Særligt fokus på videnskabsteori 
2. Et eller andet valgfag i programmering 

    

file://id.aau.dk/studies/hum_SN-HumInf/2013/Semesterplaner
file://id.aau.dk/studies/hum_SN-HumInf/2013/Semesterplaner


3. Studerende fra København der bliver tilbudt valgfag i Aalborg er også problematisk 
 

12 Mødeplan for efteråret 2013 
 

    

 Den 25. september ændres til den 18. september 
Den 16. oktober ændres til den 23. oktober (formiddag 9-12) 
 

    

13 Indkaldelse af punkter til næste dagsorden 
 

  x x 

 Intet  
 

    

14 Eventuelt 
 

    

 Der blev spurgt til, hvordan kandidatvalgfagene er organiseret og koordineret. 
 

    

 
 


