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Velkommen til vores nye skoleleder
v/Tom
Falk Heinrich er tiltrådt som ny skoleleder for CAT-skolen. Falk var indtil han startede som skoleleder
formand for studienævnet for Art & Technology.
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Godkendelse af dagsorden

X

Godkendt.
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Godkendelse af referat af mødet den 20. marts 2013

X

X

Referat 4 - 2013.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.
Winnie:
a.

X

-

Tom: Antal ansøgninger til kandidatuddannelserne er endnu ikke gjort endelig op, men vi ved allerede nu, at
der er kommet rigtig mange ansøgninger til kommunikation i København.
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Meddelelser fra København
Hanne:
a.

X

-

-
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Meddelelser fra SR Aalborg og København
Signe:
a.

X

–

Matilde:
a. -
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Godkendelse af semesterevalueringer – BA + KA/ Efterår 2012
v/Winnie
Bilag findes i mappen: \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2012\Semesterevalueringer\Efterår
2012\ankerlærerrapporter

1.semester København:
Evalueringen lægger ikke op til, at der bør foretages større ændringer i forløbet. SN må dog
understrege, at det er vigtigt, at der er en rød tråd i forløbet.
Det fremgår, at de studerende efterlyser ensartede retningslinjer for vejledning. Årsagen til den
manglende ensartethed er, at der har været brugt mange eksterne vejledere på semesteret. SN må
derfor opfordre til, at nye og eksterne vejledere deltager i de udbudte PBL-kurser.
Hanne følger op på hvad der ligger bag udtrykket ”fælles norm”.
1.semester Aalborg:
SN har desværre ingen indflydelse på de fysiske forhold og antallet af studerende, der optages – men
vi har naturligvis en holdning til de problemer det medfører. Vi forventer, at vi i hvert fald ved det
kommende optag vil se hold af samme størrelse som i E2012. Problematikken omkring håndtering og
undervisning af store hold vil være et af temaerne på Undervisningens Dag i april og på Hum.Inf.’s
lærerseminar i slutningen af måneden.
Videoeksamen foreslås flyttet til efter aflevering af projektet (= i januar). Det giver imidlertid nogle
administrative problemer, da det i en vis udstrækning er de samme vejledere, der bruges i begge
sammenhænge. For de studerende er det dog meget uhensigtsmæssigt, at projektaflevering og
videoeksamen tidsmæssigt falder næsten samtidig.
Det fremgår ikke tydeligt hvad problemet er mht. ”meritstuderende”, og SN er i tvivl om hvem det
specifikt er, der henvises til. Tom spørger Sarai.
Studieteknik er et problem på 1. semester, og samme problem kendes fra højere semestre. SN mener
der vil være mest hensigtsmæssigt at arbejde med det på 2. semester, og der er allerede fra
ankerlærernes side igangsat diverse tiltag. I København har man gode erfaringer med, at bruge
midtvejsseminarerne til at snakke metoder frem for indhold.

X

X

SN bakker op om de studerendes ønske om at booking af grupperum skal ske elektronisk. Det bør
styres af Friis-udvalget, og bolden gives derfor videre til dem (Signe).
Streaming skal diskuteres på lærerseminaret. SN anbefaler, at streaming ikke anvendes før man er
100 % sikker på, at det fungerer teknisk. Det kræver 100 % opbakning fra IT-afdelingen.
3.semester København:
De studerende har kommenteret på, at arbejdsbyrden på to 5-ECTS kurser har været meget forskellig.
Hanne har forsøgt at skemalægge, hvordan timerne bør bruges, men er det en farbar vej at gå? Som
SN må principielt stå fast ved, at et 5-ECTS kursus svarer til en given arbejdsbyrde. Men i praksis vil
det vil være vanskeligt at folde modellen ud for alle kurser, da der reelt kan være gode grunde til, at et
kursus fylder mere end et andet, da f.eks. integrationen til andre moduler kan være forskellig. Set i
lyset af, at en del studerende ikke er særlig gode til at ”læse selv”, kunne øvelsen dog være en god
hjælp for mange. Et forslag kunne derfor være, at føje til i ankerlærermanualen, at ankerlæreren skal
tage det med i sin planlægning af semesteret?
Virksomhedsøkonomi: Det er meget svært at få kurset gjort direkte brugbart i semesteret, og mange
studerende har svært ved at se meningen med det. Vedr. branding som emne siger de studerende, at
det ikke passer ind. Reelt hører branding dog hjemme på semestret, så det må undersøges hvordan
det kan integreres bedre.
3.semester Aalborg:
Ankerlærerne ønsker at få de studerende til at tage større medansvar for gruppedannelsen.
Det er svært at fastholde de studerende i øvelsesarbejde – når forelæsningerne slutter og
øvelsesarbejdet begynder, forsvinder mange studerende medmindre der er en meget klar motivation til
at blive.
5.semester København:
Semesteret opleves som meget presset, men de studerende har generelt været meget glade for det.
De efterlyser værktøjer – f.eks. InDesign og Photoshop. Disse kunne evt. erstatte det ene af de 3
moduler på semesteret og kombineres med undervisning i design. Alternativt kan værkstedsfagene
udbydes som frie studieaktiviteter, som det er tilfældet i Aalborg.
SN beder fagpolitisk råd vurdere, om 5. semester skal omstruktureres.
5.semester Aalborg:
Evaluering mangler.
5.semester Mediefag:
Tom spørger Jørgen, om der i de to spørgsmål, der er rejst i evalueringen, ligger noget, som han gerne
vil have SN til at tage stilling til.
7.semester InDiMedia:
Gennemgåes på næste studienævnsmøde.
7.semester Inf.Vid. Aalborg:
Det har været problematisk at få integreret eksterne og internationale studerende i semesteret. SN
ønsker ikke at udelukke eksterne studerende - problematikken er derfor et af temaerne på
lærerseminaret. Et par af de områder, der skal sættes ind på er introduktion til PBL-modellen, og at få
holdningen vendt fra at fokusere på hvilke fagligheder de eksterne studerede ikke har, til at fokusere
på hvilke fagligheder, de hver især har at byde ind med.
7.semester kommunikation København:
Grundet vildledende information før studiestart, mødte en del af de eksterne studerende op med
forventninger til valgmuligheder, som ikke kunne imødekommes. Professionsbachelorer blev desuden
dårligt modtaget af vores interne studerende – dette blev dog løst undervejs.
Ankerlæreren anbefaler, at professionsbachelorerne tilbydes videnskabsteoretisk opkvalificering inden
semesterstart. Tom undersøger mulighederne for at tilbyde et introforløb indeholdende videnskabsteori
og PBL til eksterne studerende.
Der har været eksempler på eksterne studerende, som har efterspurgt information om hvad der kunne
være relevant at læse op inden studiestart – en god ide, som det bør være muligt at imødekomme.
7’ semester mediefag:
Underviserne savner fremmøde fra de studerende!
7.semester Oplevelsesdesign:
Faciliteterne på Nordkraft er langt fra optimale. Auditoriet kunne forbedres væsentligt ved at blive vendt
180 grader. Teknisk forvaltning kontaktes – også med forespørgsel om det er muligt at få rigtige borde
i lokalet (findes ifølge ”rygterne” allerede?)
7’ semester infvid København:
SN opfordrer til, at også andre genrer end spil benyttes i undervisningen.
9.semester kommunikation København:
Evalueringen er baseret på enkeltudtalelser fra meget få studerende – der kan derfor reelt ikke drages
brugbare konklusioner.
9.semester kommunikation Aalborg:

Med baggrund i kritik fra de studerende om at undervisningen ikke har været tilstrækkelig målrettet og
relevant, tager Tom en snak med afgående og kommende ankerlærer. Det er vigtigt at sikre, at alle
undervisere forholder sig til studieordningen, og at de studerende gøres bevidste om hvad
studieordningen siger. Det er vanskeligt at målrette undervisningen optimalt på et semester, der
lægger op til specialeskrivning.
Fordeling af timer til ankerlærerne bør revurderes – der er måske for mange timer til de store hold og
for lidt til de små hold.
Frie studieaktiviteter: Praktiske problemer med at få folk registreret ser ud til at være løst via tilmelding
i Moodle. Det evalueres efter dette semester.
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Indførelse af adgangsbegrænsning

X

X

X

X

X

X

v/Tom
Rektor har åbnet for flere adgangsbegrænsninger på AAUs uddannelser. TN foreslår at vi på vores
uddannelser søger følgende maksimale optag med virkning fra optaget 2014:

Bacheloruddannelsen i Aalborg: 200.

Bacheloruddannelsen i København 150 (som i dag).

Kandidatuddannelsen i Kommunikation i Aalborg: 200.
 Kandidatuddannelsen i Kommunikation i København: 150.
Indtil videre har man optaget 120 på 1. semester i København, men fremadrettet er det 150.
SN tilslutter sig ovenstående forslag til adgangsbegrænsning.
Tom, Falk og Jørgen Stigel laver skrivelse til rektoratet.
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Ankerlærermanual
v/Hanne og Dennis

Ankerlærerfunktione
n2.docx
Behandles på næste møde.
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Implementering af kandidatstudieordninger
v/Tom
Næsten alle kandidat-studieordninger er nu færdigbehandlede på fakultetet, og så snart vi får dem retur, vil
dem der skal lave kursusbeskrivelser til 7. semester kunne komme i gang med arbejdet.

11

FORTROLIGT:
Indstilling af nye medlemmer til aftagerpanelet

X

v/Tom
Afgøres ved høring
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FORTROLIGT:
Indstilling af medlemmer til alumnepanel

X

Afgøres ved høring
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Illustration og tekst om progressionen i bacheloruddannelsen
v/Tom

illustrationer_progres
Progression i
sion.pdf
uddannelsen (TAR & SL).docx
Behandles på næste møde.
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Indkaldelse af punkter til næste dagsorden
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Studiemiljø – med baggrund i evalueringerne

Eventuelt
-

Emner til kommende studienævnsmøder:

X

X


















Pædagogisk udvikling: Oplæg fra nævnets medlemmer om gode ideer til pædagogisk
udvikling.
Godkendelse af semesterplaner (juni + december)
Bør der - med henblik på at opnå større ensartethed og gennemskuelighed – laves
regler for hvordan semesterplaner bør udformes? (Mikael Vetner)
Master i IT fagpakker – udvikling?
Hvordan bør samspillet mellem SN og Fagpolitisk Råd og SN og StudenterRådet
være? v/Mikael
Håndtering af studerende med psykiske problemer v/Tove og Hanne
Ændring af timenormen for vejledning af specialer v/Mikael (E2012)
Evalueringsvejledning fra SR v/Kalle og Signe
Forberedelsesnormer v/Mikael
Semesterevalueringer F2012 – KA v/Tove (21. nov. 2012)
Ensartede semesterplaner, jf. arbejdet med semesterbeskrivelser v/Mikael
Timenorm for koordinering af studierejser v/?
Opfølgning på uddannelsesevaluering 2012 v/Winnie (marts 2013)
Færdig revision af studieordninger jf. mail fra Riber og Tove d. 21.11.12
Evaluering af timesatser til tilbagemelding på skriftlige opgaver v/Tove (forår 2013)
Ny ankerlærermanual v/Hanne (10. april)

Mødekalender – Forår 2013:
 Onsdag den 16. januar 2013, kl. 13.00 – 15.30 i lokale 3.23 / C1-2.1.027
 Onsdag den 27. februar 2013, kl. 13.00 – 15.30 i lokale 3.23 / C1-2.1.027
 Onsdag den 20. marts 2013, kl. 13.00 – 15.30 i lokale 1.09 / C1-2.1.027
 Onsdag den 10. april 2013, kl. 09.00 – 12.00 i lokale 1.09 / C1-2.1.027
 Onsdag den 29. maj 2013, kl. 13.00 – 15.30 i lokale 1.09 / C1-2.1.024
 Onsdag den 26. juni 2013, kl. 13.00 – 15.30 i lokale 1.09 / C1-2.1.023
Videokonference – IP-adresser/København:
 C1-2.1.023: 130.225.192.52
 C1-2.1.027: 130.225.192.53

