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Godkendelse af dagsorden

X

Nyt pkt. 6 – Lokalesituation i København
Dagsorden godkendes

2

Godkendelse af referat af mødet den 29. maj 2013

X

X

Referat 7 - 2013 Referat 7 - 2013.pdf
FORTROLIGT.pdf
(Kan du ikke åbne den vedhæftede fil, findes referatet også her:
http://www.huminf.aau.dk/studienaevn/referater/)
Godkendt
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Meddelelser fra Aalborg
Tom:
a.

X

–

Ansøgninger til BA i Aalborg: Antallet af optag svinger dag for dag. Det svarer nogenlunde til sidste års antal
på samme tid.
SU reform: Den nye SU reform er næsten vedtaget. Den nye reform får også konsekvenser ude på
uddannelserne.
Der er ved at blive nedsat en arbejdsgruppe på AAU, som vil se på hvilke problematikker vi kan komme ud
for og som vi skal tage højde for, med den nye reform.
Loven bliver vedtaget den 28. juni.
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Meddelelser fra København
Hanne:
a.

-

Der er netop ansat 6 nye lektorer – rigtigt mange fra læring har budt ind at de gerne vil komme med 100
timer hver. Opslaget er kommet ud mange steder. I København mangler der stadig folk, men det ser ikke så
skidt ud som det har gjort.
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Meddelelser fra CAT-skolen
Falk/Winnie:
a. Anmodning om turnusakkreditering i form af akkrediteringsansøgning for bachelor i humanistisk
informatik, kandidat i kommunikation, interaktive digitale medier og informationsvidenskab er nu
sendt til Fakultetet til kvalitetskontrol. I forbindelse med akkrediteringen af informationsvidenskab
søges om titelændring fra cand.mag. til cand.it. Anmodningen om titelændring er formelt godkendt
af it-vest. Alle ansøgninger har været i høring hos aftagerpanelet.
b.

Semesterevaluering for forår 2013 er afsluttet for alle semestre under studienævnet – opfølgning
sker i efteråret 2013. Herudover er der på foranledning af Camilla Dindler iværksat undersøgelse
omkring undervisning i store hold for 2. semester AAU CPH.

X

c.

Undervisningsevaluering for alle studerende, der afslutter enten som bachelor eller kandidat er
udsendt umiddelbart efter projektaflevering. Undersøgelsen er ikke lukket endnu. Opfølgning sker
i efteråret 2013.

d.

Markedsføring/studievejledning:
•
Det bliver i 2013 produceret en trykt studieguide for alle internationale uddannelser: pt er
Human Centered Informatics repræsenteret fra HumInf.
•
Der iværksættes snarest en proces omkring opdatering af al information om de nye
kandidatstudieordninger på hjemmesider, studieguiden, uddannelsesguiden mv.

Intet yderligere
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Meddelelser fra SR Aalborg og København

X

?:
a.

–

Matilde:
a. –
Sandra Jensen er lidt bekymret for hvordan SR skal køre videre i Aalborg, da formanden stopper.
SR formanden i København har ligeledes meldt fra, så her er situationen også usikker.
Tom Nyvang støtter op om
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Lokalesituation i København
Der har i København været et meget stort pres på lokalerne.
Suboptimering på tværs af fakulteter gør det ikke bedre.
Der har været overvejelser om at sende 5. semester til Ballerup for at lette presset. Denne løsning er lækket
til de studerende, som har heraf har indsendt en klage til dekan og rektor. Ansatte har ligeledes været
bekymret for denne løsning, især underviserne på 5. semester, der for en stor del har lavet
undervisningsaftaler i lokalområdet.
Løsning er nu fundet. 2 seminarrum i Frederikskaj 10, 2. sal, samt 1 konferencelokale.
Derudover kan egne lokaler i Frederikskaj 10 dække behovet.
3. sal i Frederikskaj 10, skal ombygges under sommerferien og bør stå klar til studiestart
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FORTROLIGT:
Indstilling af nye medlemmer til aftagerpanelet – Udsat fra tidligere

X

v/Tom
Vi bør kigge mere på IT-verden, være bredere geografisk, flere offentlige arbejdspladser og bredere fagligt.
Der er ingen regler om hvor mange deltagere der må være i et aftagerpanel.
Nedenstående personer vil kunne træde ind uden at der er nogen der skal afgå. Det er ikke så vigtigt at det
er alumner fra Humanistisk Informatik. Det er mere vigtigt at de har ansættelseskompetance.
Falk foreslår at vi skal overveje nogle internationale aftagere.
Vi skal sende en forespørgsel ud til de nuværende om de ønsker at fortsætte.
SN beslutter at de foreslåede personer kontaktes.
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FORTROLIGT:
Indstilling af medlemmer til alumnepanel – Udsat fra tidligere
Akkrediteringsreglerne siger at vi skal have en systematisk kontakt til vores alumner.
Med et alumnepanel kan vi få mere omfattende, faglige og indholdsnære diskutioner. Vi vil kunne se
hvordan de har trukket trådende fra deres uddannelse og ind i erhvervslivet. Vi kan blive oplyst om ”fejl og
mangler” i uddannelsen. Panelet skal selv være med til at sætte dagsorden og være med til at formulere
”hvad de er til for”.
SN beslutter at de foreslåede personer kontaktes.

X
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Udbud af valgfagsmoduler i E2013

X

X

v/Tom

valgfag.pdf
Vedhæftet er forslag fra vidensgrupperne i Aalborg. En af de oprindelige tanker om valgfag var at
vidensgrupperne vil kunne lave valgfag over de emner der optager dem lige nu.
Der er delte meninger om hvor vidt valgfagene bør være faste, rotere eller udskiftet fra år til år.
Tom foreslår et fast udbud på 7. semester og et mere åbent udbud på 8. semester.
Ved et udbud på 9-10 fag, forventes der imellem 20 og 30 studerende på hvert valgfag.
2 af valgfagene er udbudt til hele AAU.
Studienævnet vedtager at flg. valgfag udbydes i Aalborg i efteråret 2013:
Vidensgruppe Fag
Uddannelse faget primært rettes
mod
Mattering
Critical Studies
Kommunikation
CDO

Konsulentrollen i praksis

Kommunikation

MÆRKK

Dokumentar & reality

Kommunikation

MÆRKK

Nye tendenser i medievidenskab

Mediefag

InDiMedia

Nye tendenser I – Det digitale humaniora og
forskning

Interaktive digitale medier

InDiMedia

Digitale spil i hverdagens fysiske rum

Interaktive digitale medier

Innovation og forretningsudvikling
Tværgående – Rektors valgfag

InDiMedia
Eventdesign
InDiMedia

Computing basics for embodied interaction

InDiMedia

Oplevelsesdesign
Oplevelsesdesign

Studienævnet vedtager at flg. valgfag udbydes i København i efteråret 2013:
Fag
1. Konfliktmægling og konflikthåndtering
2. Visuelle Fortællinger
3. Visuelle kulturer og æstetik i digitale kommunikations- og læringsdesign
4. Nye tendenser i markedskommunikation og forbrugerforskning
5. Dokumentarisme, fakta og reality
6. IKT-etik
Valgfag 2 eller 5 byttes muligvis ud med et valgfag i ”Gamification.
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Godkendelse af semesterevalueringer – 7. semester InDiMedia og Praktiksemestrerne
v/Winnie
7. semester InDiMedia: Godkendt
Praktik-semestrerne: Godkendt
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Studiemiljøundersøgelsen 2013
v/Winnie

X

BA Aalborg.pdf

BA København.pdf

KA
KA Kommunikation
Informationsvidenskab.pdf
københavn.pdf

KA Kommunikation
Aalborg.pdf

Foreslag til procedure: For hvert campus nedsættes et lille udvalg af en VIP og en studerende og at
udvalget på baggrund af SNs kommentarer og egne undersøgelser indstiller en handlingsplan til SN til
næste møde.
Sandra og Tom vil repræsentere Aalborg
Hanne kontaktes angående en gruppe i København
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Afklaring af PBL-kursus for eksterne studerende på 7. semester, og hvordan sikrer
SN, at alle vejledere har tilfredsstillende kendskab til PBL-metoden?

X

v/Hanne og Tom
Vi forsøger at få alle d-vip på relevante kurser.
Studerende kunne tilbydes sommerskole ved optag. Det kunne være færdige studerende som kom og holdt
et oplæg om de grundlæggende principper for humanistisk informatik.
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Takst for bedømmelse af skriftlige opgaver
v/Tom
Flere VG-ledere har udtrykt utilfredsfred med taksten på 30 minutter pr. opgave.
I 2011 fik man 20 minutter for at rette 10 siders opgaver.
I 2012 blev der besluttet at i og med at den studerende skal have feedback, skriftlig, så skal dem der giver
feedbacken have 15 minutter ekstra.
Taksten med 30 minutter pr. opgave er der en del utilfredshed med i vidensgrupperne. Kollegaer fraråder
hinanden at tage denne type opgaver. De vil have 1 time pr. opgave.
I takstkataloget, fra det humanistiske fakultet giver 8 siders opgaver, 30 minutter og 15 siders opgaver, 60
minutter.
Studienævnet er ikke umiddelbart indstillet på at sætte taksten op, men overvejer at sætte omfanget ned.
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Mødekalender – Efterår 2013
Forslag sendes pr. mail
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Indkaldelse af punkter til næste dagsorden
Intet

17

Eventuelt
Tove/Mærk ønsker et overblik over det faglige indhold, der har været på bachelordelen - hvilken litteratur
der har været anvendt hele vejen op igennem BA.
”Moodle” Birk, spørges om det er noget han kan sørge for, hen over sommeren.

X

X

