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Deltagere 
VIP (stemmeberettiget) Til stede Afbud Kommentar 

Gorm Larsen (GL) – København X   

Dennis Jim Frederiksen (DJF) X   

Jens F. Jensen (JFJ) X   

Tom Nyvang (TN) – Formand X   

Tove Arendt Rasmussen (TAR)  X   

VIP suppleanter    

Bolette Blaagaard (GL) – København X   

Martin Mølholm (MM)  X  

Studerende (stemmeberettiget)    

Julie Kathrine Schaumann (5. sem)– Næstformand E2014 –
København 

 X  

Anders Hertzberg (5. sem) – Aalborg  X  

Stine Lund (9. sem) – Aalborg X   

Mette Hjorth Lausen (9. sem) – Aalborg X   

Line Møller Eriksen (9. sem) Aalborg  X  

Studerende suppleanter    

    

Studieleder (observatør)    

Falk Heinrich X   

TAP (observatører)    

Karen Holm Greve (KHG) – København X   

Lone Nørstad (LN) –København  X  

Karin Jensen (KJ) – 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  

Julie Poulsen  X  

Julie Søder Nielsen  X  

Charlotte Lee Frederiksen (CLF) X   

Studievejledning (observatører)    

Daniel Aasdal Clark (DAC) – København  X  

Liva Johanne Ehler Molin – København X   

Christina Meyenburg Dall Christensen – København X   

Emma Kofoed Clausen – København X   

Ditte Dollerup Larsen X   

Thomas Marbæk Nielsen X   

Studerende (observatører)    

Marcus Lasse Vebert Birk (formand/SR)  X  
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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  
 

    

 Velkommen tilbage til Karen, samt velkommen til to vores to nye studievejledere i København, Christina og 
Emma. Tak for indsatsen til Liva, som den 31. januar stopper som studievejleder i København. 

    

1 Godkendelse af dagsorden    X 

 Godkendt     

2 Godkendelse af referat af møde den 17. december 2014 
(Bemærk fastlagte mødetidspunkter) 
 

Referat 12-2014.pdf

 

   X 

 Godkendt 
 
Vedr. Akkreditering: Tom videresender til orientering censorformandsskabets svar til AkkrediteringsRådet. 
Det er til intern orientering, og må ikke videredistribueres. 

    

3 Meddelelser fra Aalborg 
Tom:  

a. Ingen meddelelser 

 X   

  Der er fra instituttets side sat navn på de TAP-medarbejdere, der påtænkes afskediget eller som 
reduceres i arbejdstid. Reduktionerne berører sekretariatet for HumInf med i alt ca. 2 stillinger. 

 Vi er fra studieforvaltningen blevet spurgt, om vi ønsker at fastholde vores kriterier for optagelse 
på kvote 2. Både Hum.Inf. og Studieforvaltningen har hidtil været tilfredse med kriterierne, og vi 
ser derfor ikke umiddelbart nogen grund til at ændre dem. 
 
Iht. de aktuelle kriterier, kan vi give et mindre tillæg i ansøgerens karaktergennemsnit for:   
- min 1 års relevant erhvervsarbejde 
- anden relevant uddannelse/dele af anden relevant uddannelse 
 
Vi kan max. give et tillæg på 0,5 ”point”. 
 
Studievejledningen ønsker, at det gøres synligt for potentielle kvote 2-ansøgere, hvad der skal til 
for at de kan blive optaget. Da det først og fremmest er studieforvaltningen, der håndterer 
optagelserne, kontakter vi dem for at høre om mulighederne for, at kriterierne bliver offenligt 
tilgængelige.  

    

4 Meddelelser fra København 
Gorm: 

a. Karen, nu ikke længere med efternavnet Holm Jensen, men Holm Greve, er tilbage. Sekretariatet 
er så næsten normalt bemandet. 

 X   

 -     

5 Meddelelser fra CAT-skolen 
Falk/Winnie: 

a. Første møde i konsortiet for Media Arts Cultures  afviklet i Krems 8-9. januar. Hovedpunktet var 
evaluering af 233 relevante ansøngninger (ud af godt  700 indkomne ansøgninger). 
 

 X   

 -     

6 Kvalitet og kvalitetssikring: 
 

a) Godkendelse af semesterbeskrivelser for Forår 2015 
(Bemærk deadline for Semesterkoordinatorer er 12/1) 

 
Indkomne semesterbeskrivelser findes her: \\id.aau.dk\studies\hum_SN-
HumInf\2015\Semesterbeskrivelser\F2015 
 
Se her hvilke semesterbeskrivelser du især skal forberede dig på gennemgang af: 

   X 

file://id.aau.dk/studies/hum_SN-HumInf
file://id.aau.dk/studies/hum_SN-HumInf/2015/Semesterbeskrivelser/F2015
file://id.aau.dk/studies/hum_SN-HumInf/2015/Semesterbeskrivelser/F2015
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Fordeling - 
Semesterbeskrivelser.docx

  
Listen findes også her: \\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2015\SN-møder\01-2015\Bilag  
  

 2. AAL: Mangler 
 
2. KBH: Godkendt: God beskrivelse med få mangler.  
Kommentarer:  
Semesteret gennemføres af en lille kerne af undervisere, som ser ud til at have skabt en rigtig  
fin sammenhæng i undervisningen. 
 
4. AAL: God beskrivelse af projektmodulet - kun få mangler, men mangelfulde beskrivelser af 5 ECTS-
kurserne. 
 
4. KBH: God beskrivelse – dog med mangler på 5 ECTS-kurserne. 
Kommentarer:  
Det skal fremgå hvad det er for noget materiale, der uploades på moodle.  
Side 10/Branding – 3. undervisningsgang: Hvis der ikke er tale om forskningsbaseret litteratur, skal det 
angives. Det er vigtigt i forhold til censorer og andre, som kun møder litteraturangivelserne på nettet, og 
ikke hører hvad underviseren eventuelt tilføjer mundtligt i forbindelse med undervisningen. 
Organisationskommunikation: Henvisning til ”Konsulentens Grønspættebog” – her skal det igen fremgå, at 
der ikke er tale om forsningsbaseret litteratur.  
 
6. KOM AAL: Godkendt. Beskrivelse af valgfagene mangler. Ellers god beskrivelse med få mangler.  
 
6. KOM KBH: Godkendt. Dog ikke helt færdig. 
 
6. IV AAL: Ikke gennemgået pga. fravær på mødet. 
 
6. IV KBH: Det er svært at skelne hvad der er fra studieordningen og hvad der er semesterbeskrivelse.  
Side 4/Projektmodul: Kompetence-beskrivelse mangler.  
Æstetik og Design består kun af 1 kursusgang. Kurset bør udvides, og der bør tilføres mere refleksion. 
Literatur til hovedmodulet er ikke akademisk reflekterende literatur.  
Videnskabsteori-modulet køres fælles med Kommunikation, og den manglende beskrivelse skal blot 
overføres herfra.  
2. studiemodul/IKT og interaktion: OK. 
 
6. IDM AAL: OK. Der mangler en smule litteratur.  
Kommentarer:  
Videnskabsteori: Der står, der skal være 10 forelæsninger, men der er kun beskrevet 7. Ellers fint.  
 
BA-Mediefag/KA-mediefag: Beskrivelse af temarammen er meget kort. Det samme gælder for fagindhold 
og sammenhæng. Den virker lidt ufærdig, men rammerne er der, og resten forventes at komme.  
Side 3: introduktionsforelæsning: Usikkert hvilken type litteratur der er tale om. 
 
8 KOM AAL: mangler 
 
8 KOM KBH: Der mangler info vedr. det ene valgfag, men det fremgår, at det er under udarbejdelse. 
Castells: Der benyttes flere titler, som går igen på yngre semestre i København – underviseren skal være 
opmærksom på eventuelle gentagelser.  
Web-programmering: (s.18): Der mangler beskrivelse af hvordan kompetencemålene udmøntes. Selvom 
der er tale om et ”redskabskursus”, opfordres underviser til at tilføje et par reflekterende tekster.  
 
8 IV AAL: Mangler 
 
8 IV KBH: Fint – dog er der ikke ret meget litteratur.  
Underviserne bør tjekke, om der er gentagelse af litteratur fra 3. og 6. semester. 
 
8 IDM AAL: Ikke gennemgået pga fravær på mødet. 
 

    

file://id.aau.dk/studies/hum_SN-HumInf/2015/SN-møder/01-2015/Bilag
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8 IA AAL: Mangler 
 
8 OD AAL: God og grundig semesterbeskrivelse. Enkelte mangler afventer afklaring. 
 
10. AAL: Fælles beskrivelse for alle retninger.  
”Omfang og forventet arbejdsbelastning” er angivet til 37½ time pr. uge. Det bør ændres til ”fuldtidsstudie”.  
Det specialestøttende forløb er endnu ikke planlagt, og bliver formentlig ikke klart til semesterstart, da Finn 
Thorbjørn er tovholder, og pt. er bortrejst. Der afholdes møde med de studerende fredag den 16. januar – 
forhåbentlig giver det nogle gode indspark, som Finn Thorbjørn kan tages med i planlægningen af de 
specialestøttende aktiviteter.  
Vidensgrupperne opfordres til at arrangere studenteraktiviteter med det formål, at tilknytte de studerende til 
relevante forskningsprojekter.Der kan gives op til 16 timer pr. vidensgruppe til formålet. I København, hvor 
der kun er en vidensgruppe, men tre fagligheder, kan der gives op til 16 timer pr. faglighed.  
Kommentarer:  
Det er vigtigt at de specialestøttende aktiviteter ligger tidlig i semesteret – ellers er der erfaring for, at 
deltagelsen bliver meget lav.  
Forsøg med fælles-vejledning sidste år, var en succes. Timerne blev taget fra vejledningspuljen.  
Det kunne have været rart på forhånd at have vidst hvilke vejledere der var tilgængelige som 
specialevejledere – nogle har ønsket vejledere, som det slet ikke var muligt at få.  
 
10 KOM KBH: God beskrivelse og godt forløb med specialestøttende aktiviteter.  
Side 2/2. linie: ”er endvidere” slettes.  
 
10 IV KBH: God beskrivelse.  
Spørgsmål fra Mette Marie: Hvor meget litteratur skal læses i forbindelse med speciale? Vi siger normalt ca. 
100 sider pr. ECTS – det er dog ikke helt skarpt defineret.  
 
GENERELT: 

 Mht. littteratur har vi brug for en kategorisering/fast formulering, som kan benyttes i 
semesterbeskrivelserne. Gorm kommer med et forslag på næste studienævnsmøde. Det er tilladt 
at bruge ikke-forskningsbaseret litteratur, men meget vigtigt at vi får signaleret – ikke blot til de 
studerende, men i høj grad også til eksterne censorer og lign., som måtte se vores 
litteraturopgivelser - at vi er beviste om, hvilken type litteratur vi benytter i undervisningen.  

 I KA-studieordningernes beskrivelser af prøver i studiefag hedder det gentagende gange i linje 3: 
“Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst…”. Det skal rettes til “Opgavebesvarelsen må 
højst…”. 
Den nuværende ordlyd angiver at der også er en mundtlig del, hvilket ikke er tilfældet. 

 Godkendelse af valgfag skal sættes i system (KA) 

7 Humanistisk Informatik - akkreditering – herunder navneændring på 
bacheloruddannelserne 
v/Tom 

    

 AAU/rektor har sendt et brev til AkkrediteringsInstitutionen og AkkrediteringsRådet, hvori de punkter der er 
blevet kritiseret søges tilbagevist vha. facts og nøgletal. Studieledelsen har ikke set det endelige brev, som 
rektor har sendt, men det forventes at være meget lig det udkast, der har været rundsendt inden jul. Al 
kommunikation vedr. sagen varetages af rektor.  
Beslutningen om hvorvidt Humanistisk Informatik kan akkrediteres, træffes på møde i AR fredag den 16. 
januar. I tilfælde af afslag, vil der blive afholdt møder med de studerende – både i Aalborg og København. 
Ud over repræsentanter for studiet, vil repræsentanter fra studieforvaltningen og hvis muligt også SU-
kontoret være tilstede. 
I tilfælde af positiv akkreditering, vil der stadig blive afholdt møder både i Aalborg og København. Formålet 
vil så være at se fremad, og at få genskabt tilliden til studiet.  
Et af de nøgletal, som ledelsen fokuserer på, er STÅ/VIP-ratioen. Det har ikke været muligt at nå det 
ønskede mål med den timeudmelding vi har fået. Vi har derfor søgt om flere timer, og håber at få mellem 
1000 og 2000 timer mere i F2015. Vi skal med de ekstra timer sørge for, at STÅ/VIP-ratioen når målet 
individuelt for begge lokationer.   
For at de ekstra timer skal have en effekt på STÅ/VIP-ratioen, er det vigtigt at de lægges af VIP’er, og SN 
skal forholde sig til hvor timerne skal fordeles. Det vanskeliggøres både af, at mange VIP’er allerede er 
booket fuldt op, og i øvrigt også af, at vi er meget tæt på semesterstart, og at semestrene i vid udstrækning 
er planlangt og bemandet. 2000 timer vil give ca. 300 timer pr. semester. At give timerne til ekstra 
vejledning og evt. øvelser vil være gode signaler, og er umiddelbart løsninger, der kan gennemføres.  
Ekstra timer til værkstedsrelaterede fag ville være attraktivt for både studerende og aftagere, men er ikke 
det der i første omgang kan fokuseres på.  
  
Dekan og rektor har besluttet – men endnu ikke søgt – om navneændring til Bachelor i Kommunikation og 
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Digitale Medier. 

8 Master i it, ny fagpakke og flytning af eksisterende fagpakke til andet studie (se bilag 
vedr. ny fagpakke). 
v/Tom 

Beslutningsgrundlag 
- ny fagpakke_it-sikkerhed i organisationer.docx

  

it-sikkerhed i 
organisationer.docx

 

  x x 

 Idet der forventers at være et marked for det, pusles der med ideen om at tilbyde en fagpakke indenfor IT-
sikkerhed i Organisationer. Uddannelsen skal handle om de teknikske, brugermæssige, juridiske og etiske 
sammenhænge inden for IT-sikkerhed. IT-Vest er interesserede i at gøre det til en del af Master i IT- 
uddannelsen. Da fagligheden hører hjemme inden for Humanistisk Informatik, ser IT-Vest gerne fagpakken 
placeret hos os, hvilket SN godkender. De to andre fagpakker under uddannelsen ligger hos Datalogi.  
 
Datalogi har spurgt, om fagpakken Interaktionsdesign kan blive flyttet over til dem. SN tager stilling til 
spørgsmålet på næste SN-møde. Fagpakken kører ikke i F2015 pga. manglende tilmeldinger.  

    

9 Pensum / Litteraturopgivelser i projektmodulet og i projekter (udsat fra sidste møde) 
v/Gorm 

    

 Udsættes til næste møde     

10 Forskningsbaseret projektvejledning 
v/Falk 

  x  

 Falk fremsender bilag til punktet, som udsættes til næste møde.     

11 Evaluering af 9. Semester efter den reviderede studieordning 
v/Gorm 

    

 Udsættes til næste møde     

12 Indkaldelse af punkter til næste dagsorden     
      

13 Eventuelt 
 

    

      

 
 
Emner til kommende studienævnsmøder: 
 

 Pædagogisk udvikling: Oplæg fra nævnets medlemmer om gode ideer til pædagogisk udvikling. 
 Godkendelse af semesterplaner (juni + december) 
 Hvordan bør samspillet mellem SN og Fagpolitisk Råd og SN og StudenterRådet være? v/Mikael 
 Opfølgning på uddannelsesevaluering v/Winnie 

 
 
Mødekalender - Forår 2015: 

 Onsdag den 11. februar 2015, kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023 
 Onsdag den 11. marts 2015, kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.024 
 Onsdag den 15. april 2015, kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023 
 Onsdag den 13. maj 2015, kl. 09.00 – 12.00 i lokale 5.237 / C1-2.1.023 – BEMÆRK TIDSPUNKT 
 Onsdag den 17. juni 2015, kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023 
 Onsdag den 12. august 2015, kl. 13.00 – 15.30 i lokale 5.237 / C1-2.1.023 


