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Godkendelse af dagsorden

X

Godkendt
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Godkendelse af referat af mødet den 27. februar 2013

X

X

Referat 3 - 2013.pdf
(Kan du ikke åbne den vedhæftede fil, findes referatet også her:
http://www.huminf.aau.dk/studienaevn/referater/)
Pkt. 7 ”Indstilling af ny skoleder”: Indskrives hvem studienævnet og studierådet ønsker at indstille. Falk
Heinrich.
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Meddelelser fra Aalborg
Tom:
a.

Winnie:
a.

b.
c.

X

Vi er blevet bedt om at overveje reduktion i vores udvekslingsaftaler for at AAU kan få balance
mellem såkaldt indgående og udgående studerende. På nuværende tidspunkt får vi penge for
studerende, der rejser ud, men ikke for udenlandske gæster vi tager ind (medmindre de tager en
hel uddannelse), så i det lys skal vi være forsigtige med ikke at forpligte os til at tage mange ind,
som ikke udløser ressourcer. I de forgange 3 år har vi dog haft 2 indgående studerende og 52
udgående, så som hovedprincip bevarer vi som minimum alle aktive aftaler.
Procedure for identifikation af frafaldstruede: minimumsrettigheder for frafaldstruede studerende
jf. Uddannelsesbekendtgørelsens § 7a
En standard Qlickview rapport er designet til at identificere studerende der er forsinkede.
Tanken er at studerende i gul kategori (Mere end 5 og mindre end 15 ECTS-point bagud ift. det
forventede) skal orienteres om deres studievejledningsmæssige muligheder og rettigheder og de
studerende i rød kategori (Mere end 15 ECTS-point bagud ift. det forventede) skal inviteres til en
studievejledende samtale.
Qlickview rapporten er blevet testet af TAP gruppen i Aalborg. Gennemgangen af data viste stort
behov for at filtrere listen med viden om de studerende inden standardmails udsendes. Der er
meldt kommentarer tilbage til arbejdsgruppen.
Det forventes at en tilrettet Qlikviewrapport og en ny procedurebeskrivelse er færdig til
implementering i løbet af foråret. TAP gruppen indstiller til at arbejdet med listerne placeres hos
studiesekretærene.
Alle TAP medarbejdere skal i gang med at arbejde med Captia (journaliseringsprogram) i dette
semester. Kurser rulles ud i marts/april
Hum.Inf har deltaget i Uddannelsesredegørelse til Danmarks Evalueringsinstitut vedrørende de
videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med ECTS-point.
Efter fremsendt redegørelse er der planlagt et besøg for nærmere diskussion af hvordan
uddannelserne arbejder med ECTS. Besøg af EVA fastsat til d. 21.maj.
Hum.Inf er blevet bedt om at stille med ledelsesrepræsentant, 3 undervisere og 4 studerende.

Deadline for kvote 2 ansøgere var den 15. marts 2013.
Antallet af 1. prioriteter i Aalborg: 47
Antallet af 1. prioriteter i København: 105 – her kan optages max. 150 studerende
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Meddelelser fra København

X

Hanne:
a.
b.
c.
d.
e.

kandidatsvalgseminar 14 marts ved studievejlederne (Mia og Maja)
virksomhedsdag 20 marts ved studerende fra 4 semester
praktikinfoseminar informationsvidenskab 4 april ved praktikkoordinatorerne (Tine og Sarah)
seminar for kommunikationsstuderende og deres vejleder omkring praktik ophold og krav til
praktikrapport ved praktikkoordinatorerne (Tine og Sarah)
Generel indsats omkring vejledningsforventninger i forhold til såvel vejledere som studerende både hvad der kan forventes og ikke kan forventes (opfølgning på tilbagemeldinger fra de
studerende og vejledere)-

Ingen yderligere kommentarer
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Meddelelser fra SR Aalborg
Signe:
a.

b.

c.

X

Der har været forvirring vedrørende print til de studerende. Det har tidligere været meldt ud, at vi
modtager 100 units pr. semester, men den nyeste melding lyder på, at de print vi blev tildelt i
september, skal gælde resten af vores studietid. Det vil vi i SR tage videre til enten
Studentersamfundet eller Fag Hum, da vi mener at de humanistiske studerende, skal have lige
vilkår som de andre fakulteter.
Vi har den 13. marts i SR diskuteret de vedtægter, der kommer til at ligge til grund for SR. Disse
vedtægter skal, når de er færdigarbejdet, danne grundlag for de resterende råd - infoManiac,
Barudvalget og Friisudvalget. Vedtægterne har været læst igennem af Tom Nyvang.
I InfoManiac er posen blevet rystet! Bestyrelsesposterne har været til genvalg, og på alle posterne
er der kommet nye friske ansigter. Mange af grundlæggerne har valgt at forlade bladet, og give
plads til nye øjne og tankesæt.

Kommentar til pkt. a.:
Direktionen har besluttet at det er 100 units pr. cpr.nr. uanset om man tager både BA og KA eller kun BA
eller KA.
Dette er en regel der gælder for alle studerende på AAU.
100 units er det samme som 500 prints.
Fakultetet har forsøgt at få bedre vilkår for vores studerende, men uden held.
Studerende har mulighed for at købe flere prints.
Studenterrepræsentanterne i SN synes det er ganske få prints til hele deres studietid.
WBR forklarer at udviklingen lægger op til at flere og flere dokumenter bliver elektroniske og dermed færre
prints. AAU forsøger at reducere de studerendes behov for at printe.
SN har ikke rigtigt mulighed for at få lavet denne regel om.
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Procedure for kontakt til frafaldstruede v/Tom
Studiesekretariatet har netop afsluttet en test omkring udtræk af studerende der iflg. systemet er
frafaldstruede.
Der genereres en rapport i QlickView, også kaldet ”Traffiklys”, da rapporten viser i rød, gul og grøn, hvor
meget vi bør holde øje med evt. frafaldstruede studerende
Rapporten er blot en måde at prøve at komme i dialog med de studerende.
Vi skal med den viden vi har igennem systemet kunne identificere de studerende der evt. har brug for en
vejledende samtale. Rapporten vil blive trukket en gang i hvert semester.
Mentorer og studievejledere vil indgå et samarbejde og forhåbentlig være med til at forebygge frafald.
SPRJ mener ikke at studievejlederne er de rette til indkaldelse og samtaler, da det også er medstuderende.
HWN foreslår at studiesekretariatet kunne sende en mail til de frafaldstruede, om at studievejlederen står til
rådighed.
Vi skal dog også være opmærksomme på, at der kan være forskellige grunde til studerende kommer ud på
listerne som frafaldstruede. Fx hvis en studerende i en periode har valgt at tage et job og ikke meldt orlov.
Udenlandsophold kan have effekt på listen, da resultaterne fra gæsteuniversitetet nogle gange kan være
længe under vejs.
I København har undervisere og sekretærer allerede rimelige gode bud på hvem de frafaldstruede
studerende er og forsøger at guide disse studerende en smule. DJF mener ikke at det er tilfældet i Aalborg.
Fakultetet har støttet Humanistisk Informatik i at få lavet en undersøgelse, som sammenligner de
studerendes optagelsesgrundlag og resultater på uddannelsen med henblik på at få substantiel viden om,
hvorvidt der er sammenhæng mellem fx optagelseskvotient og frafaldsrisiko.

X

Rektor vil kun i særligt tilfælde tillade at der laves adgangsbegrænsning.
En evt. adgangsbegrænsning, skal meddeles mindst et år for inden.
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Godkendelse af semesterevalueringer – BA / Efterår 2012

X

X

v/Winnie
Bilag findes i mappen: \\id.aau.dk\Studies\hum_SN-HumInf\2012\Semesterevalueringer\Efterår
2012\ankerlærerrapporter
Mac brugere har haft problemer med at tilgå mappen.
Kun Mac brugere med nyt operativt system - Mountain Lion, kan tilgå.
Behandlingen af dette punkt bliver af den grund udsat.
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Nye medlemmer til aftagerpanelet

X

v/Tom
Alle opfordres til at overveje potentielle kandidater til vores aftagerpanel.
Et Aftagerpanelet fungerer som et rådgivende organ for studienævnet.
Aftagerpanelet har bl.a. forholdt sig til vores forskellige ideer vedr. vores arbejde med KASO.
Ligeledes fungere de som en slags ambassadør for Humanistisk Informatik.
Gitte Øhrskov, medlem af Aftagerpanelet, mener hun er inhabil da hun også sidder I bestyrelsen på Århus
Universitet.
Vi mangler derfor nye medlemmer til Aftagerpanelet. Gerne nogle personer med ansættelseskompetence
og meget gerne nogen indenfor oplevelse, design og industri.
Nye medlemmer fra København er også meget velkommne.
Aftagerpanelet i dag består af:
Christian Sommer (Formand) – Kontaktchef, Clienti
Ebbe Bouman – Seniorpartner og bestyrelsesmedlem, Cultivator
Gitte Møldrup – Direktør, IT-Vest
Gitte Ørskou (Udgår) – Direktør, Kunsten
Kaj Jørgensen – Tidl. Direktør, Dafolo
Niels Horsted – Direktør, UCN
Poul Bonde Jensen – Funktionsdirektør, Jyske Bank
Frem mod næste møde samles forslag til nye medlemmer.

9

Alumne-kontakt
v/Tom
Alle opfordres til at overveje potentielle kandidater til et eventuelt alumnepanel. Se også rapport fra Jens
Dinesen og Sarai Løkkegård.

Alumnirapport.docx

Mange undervisere taler jævnligt med tidligere studerende i forskellige sammenhænge og får på den måde
nyttig viden om styrker og svagheder ved uddannelserne, men som SN mangler vi formelle rammer for
indsamling og nyttiggørelse af viden om vores alumners karriereforløb.
Vi vil fremover i akkrediteringen, blive afkrævet en redegørelse på, hvordan vi ”plejer” vores kontakt.
Og i akkrediteringsrapporten skal vi gøre rede for hvordan vi har kontakten til vores færdige kandidater og
hvordan vi vil bruge den viden til.
Der er et kandidatnet på AAU, som er et stort fælles netværk. Der er også i forvejen en temmelig stor
gruppe Hum.Inf.’ere på LinkedIn.
I forhold til vores eget brug og kommunikationen med SN foreslår TN et Alumne-panel, ligeledes som vi har
et aftagerpanel. Alumne-panelet skal formentlig have et kommissorium meget lig det, som findes for
aftagerpaneler.
Alumnepanelet kan udover at hjælpe os med tilrettelæggelsen af uddannelserne også give inspiration til,
hvordan SN kan både nyttiggøre og give værdi tilbage til et støre netværk af alumner. Der kunne fx være

X

X

forskellige tiltag, så som forelæsninger, hvor vores færdige kandidater kan fortælle lidt om hvad de har fået
med herfra.
Det sociale i det kunne være en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor færdige kandidater kan mødes og
høre hvad andre har fået med sig fra studiet, samt hvordan de bruger deres uddannelse.
Vi har tidligere brugt færdige kandidater til onsdagsforelæsningerne og får tit den tilbagemelding at de rent
faktisk får mindst lige så meget ud af det, som de nuværende studerende.
Til et Alumne-Panel ønskes der både nyligt ”udklækkede” og lidt ældre kandidater. Vi Ønsker en bred vifte.

Frem til næste møde samles forslag til nye medlemmer.
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Talent-pleje

X

v/Tom
Direktionen har besluttet at eliteuddannelserne på AAU ikke længere skal optage nye studerende. Vi
kommer således heller ikke til at optage nye studerende på eliteuddannelsen i persuasivt design. Der vil
formentlig komme ideer fra direktion og fakultet til, hvordan uddannelserne fremover skal arbejde med
talentpleje, men SN kan starte egne overvejelser allerede nu.
JFJ: Talentpleje bør ligge i vidensgrupperne. Vi bør lave anvisninger til VGerene, hvordan de kan have gavn
af talenterne.
SO er blevet mere styrende og dermed lægges der et bånd på visse studerende der ønsker ”frie tøjler”.
Michael mener at vi bare kunne åbne op for at der på 5. semester et mere forskningsbasseret stykke
arbejde i modsætning til et færdigt produkt som der lægges op til pt.
Jens i forhold til praktik har vi nu åbnet op for muligheden for at skrive et stører projekt i stedet for selve
praktikken.
CDO dag, hvor de studerende blev taget med i planlægningen.
Mere info ud om de forskellige forskningsgruppe, med hvad de laver osv.
Skal SN henvende sig til VGerne for at høre om deres holdning til forslaget om at de tager lidt mere hånd
om disse studerende?
Tom kontakter Mikael for at høre om han som institutleder vil tage op med VG lederne.
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Timenorm for vejledning af individualister

X

X

v/Tom
Vi bør ikke opfordre til at studerende skriver alene og dermed skal vi ikke honorere det med ekstra timer,
blot fordi man skriver alene.
HWN foreslår at man puljer vejledningen, således at enkelt mands grupper skal gå til vejledningsmøder
sammen.
I København har de prøvet dette, men ikke i Aalborg.
Individualister skal fordeles imellem de vejledere der nu er på et semesteret, da de ikke er specielt
attraktive.
Der foreslås at uanset antal af studerende, vil timetildelingen være den samme til hver studerende.
Der besluttes at alle studerende får 12 timer til vejledning, uanset hvor mange de er i gruppen.
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Ændring af dato for næste møde

X

v/Tom
Næste møde bliver den 10. april kl. 9-12
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Indkaldelse af punkter til næste dagsorden
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Eventuelt
I forbindelse med akkreditering kan vi komme med forslag til en kerne faglig ekspert. Herunder forskellige
kriterier. Hvis der er nogen i SN der har forslag er de velkommen, men ellers vil Tom foreslå nogle miljøer
på universiteterne i Oslo og Bergen der indenfor medieret kommunikation og IT er fagligt beslægtet med os,

X

X

som kan forholde sig til Hum.Inf opbygning.

Emner til kommende studienævnsmøder:

















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. 13.00 – 15.30 i lokale 1.09 / ?
 Onsdag den 29. maj 2013, kl. 13.00 – 15.30 i lokale 1.09 / ?
 Onsdag den 26. juni 2013, kl. 13.00 – 15.30 i lokale 1.09 / ?
Videokonference – IP-adresser/København:
 C1-2.1.023: 130.225.192.52
 C1-2.1.027: 130.225.192.53

