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1

Godkendelse af dagsorden

X

Pkt. 7 og 9 udsættes

2

Godkendelse af referat af mødet den 23. oktober 2013

X

X

Referat 11 2013.pdf
(Kan du ikke åbne den vedhæftede fil, findes referatet også her:
http://www.huminf.aau.dk/studienaevn/referater/)
Pkt om NoVa, står der at vi er forpligtiget til at udbude to moduler – dette rettes til to semestre
Godkendt

3

Meddelelser fra Aalborg
v/Tom:
a.
b.

c.
d.

e.

X

Ca. 60 studerende i Aalborg er indkaldt til samtaler om deres studieprogression, fordi de er bagud
i forhold til en normal studieplan. I København er gruppen meget mindre.
SN har endnu ikke modtaget noget budget fra fakultetet for 2014. Der meldes om en forventet
besparelse på timeudmeldingen på 9%. I praksis ser det ikke ud til at betyde besparelser på
undervisningen under SN, fordi antallet af studerende stadig er stigende samlet set og fordi vi får
2 nye adgangsbegrænsninger til efteråret.
Der afholdt informationsmøder for studerende om mediekritikken af humanistisk informatik i både
Aalborg og København.
Forberedelserne til flytningen til det nye byggeri på havnefronten er så småt startet. Det ventes
stadig færdigt til sommer. Vi kommer formentlig til stadig at kunne bruge auditoriet i Friis i et vist
omfang.
Der er afholdt workshop om mundtlig eksamen i Aalborg.

Intet at tilføje
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Meddelelser fra København
v/Hanne:
a. Vellykkede infomøder med de studerende om censor kritikken - fremmøde på knap 50
studerende i alt, men stor glæde over at det (endeligt!) blev gjort, så de studerende bedre kunne
forstå og placere kritikken.
b. Møde med studerende fra 9 semester og 7 på baggrund af bekymringsskrivelse om niveauet på
kommunikationskandidaten. Det store faglige spændvidde hos de studerende blev påpeget,
ligesom manglende dybde når det bruges perlerække af enkeltstående forelæsninger, desuden
påpegning af gentagelser uden udvidelse som problematisk. Især på 9 semester, men især faglig
spændvidde også udfordring på 7 semester. Stemmer overens med de bekymringer, der
udtrykkes i undervisergruppen. Lokalt udvalg nedsat, desuden forslag til bedre samarbejde og
informering af uddannelsessteder vi aftager fra.
c. Overarbejdspukkel og udskydelse af ansættelser lægger igen pres på bemandingskabalen og
kvalitetsmål (andel af forskningsbaseret undervisning). Ligeledes stadig høj lokalebelægning
omend ikke så slemt som i efteråret.
d. Minikonference med Rick Mauer integreret som undervisningsoplæg tak til Thomas Duus
Henriksen
e. Henvendelse fra Braintrust om studenterkonference i starten af 2014 på tværs af studierne.
f.
Barselsvikariat Karin er ansat og startet i barselsvikariat for Karen, der går fra i starten af
december. Karin er et kendt ansigt, da hun tidligere har været på inst. for læring og filosofi.
Intet at tilføje

X

Beslutning

Meddelelser fra CAT-skolen

Debat
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Orientering

Emne

Bilag

Pkt.

X

v/Falk/Winnie:
a. Akkrediteringspanelet kommer på besøg i Aalborg d. 29/11-2013.
Som led i turnusakkrediteringen af bacheloruddannelsen i Humanistisk Informatik og
kandidatuddannelserne i hhv. kommunikation, informationsvidenskab og interaktive digitale
medier besøger ACE Denmark og akkrediteringspanelet Aalborg d. 29/11.
Panelets medlemmer er :

Tone Bratteteig, Oslo Universitet – kernefaglig ekspert

Erik Bjørn Møller, Københavns Kommune – aftagerrepræsentant

Medine Duvarci, RUC, kommunikation – studerenterrepræsentant
Der er efterfølgende udpeget en ekstra kernefaglig ekspert, men da et specifikt navn endnu ikke
er bekræftet udelades det her.

b.

c.

d.

Panelet skal i løbet at dagen mødes med ledelsen, studerende (fra såvel Aalborg som
København) og undervisere (fra såvel Aalborg som København)
Vdr. anti-plagiat kontrol. Opsamling fra sommereksamen 2013:
Der er i alt afleveret 140 afgangsprojekter under CAT skolen, hvoraf der for 13 projekters
vedkommende er udsendt adviseringsmails grundet formodet plagiat. Under humanistisk
informatik var der i ingen tilfælde tale om plagiat.
Master i it (MIT) fagpakkerne administreres pr. 1/1 -2014 igen af TAP under studienævnet for
Humanistisk Informatik. Aftalen om et Master i it sekretariat er opsagt. Instituttet arbejder på
løsning ift. TAP bemanding. Indtil løsning er fundet løftes opgaven af Winnie.
Masteruddannelsen i Sprogundervisning, Lingvistik og it (SPLIT) er indstillet til positiv
akkreditering ved akkrediteringsrådets møde d. 15/11. Instituttet arbejder på løsning ift. TAP
bemanding.

a. Gunilla Jarlbro, Lunds Universitet – kernefaglig ekspert - tilføjes listen.
Der er dannet en gruppe ledere og en gruppe undervisere. Der mangler nu studerende (8 stk.), som skal
være bredt repræsenteret. De skal indgå i en gruppe som skal mødes med akkrediteringsrådet og skulle
kunne svare på deres spørgsmål den 29. november 2013.
b. Vi vil meget gerne kunne have tjekket ALLE projekter. Det er desværre ikke muligt. Det er KUN de
afgående projekter (6. og 10. semesters projekter) vi kan få tjekket. På sigt er det et ønske at alle opgaver
kan blive tjekket.
d. Der har været møde i akkrediteringsrådet, som var indstillet possitivt – så der ser nu ud til at SPLIT vil
blive til noget.
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Studienævnsrapporter og opfølgning på strategi- og handlingsplaner efteråret 2013
v/Tom

Der er en rapport for hver SO. SN kigger det igennem som ligger og behandler de sager der kræver en eller
anden form for handling. Fakultetet vil derefter få dem som et 2 siders bilag.
Censorrapporter skal fremadrettet sendes direkte til os. Der skal dermed laves lidt om i skemaet, som vi
hidtil har fået fra censorformanden. Vi skal ligeledes selv bearbejde de indkomne rapporter.
Generelt for alle uddannelserne er der kritik af de fysiske rammer. Dette bør komme med i
sammenfatningen. Det er dog småting, som nemt burde kunne imødekommes.
De studerende bliver ved med at opleve gentagelser i pensum. Dette mener SN dog vil blive forandret nu,
med indførelsen af de nye studieordninger.
Bachelor Studieordningen: Samlet set ser det ud til at frafaldet er stabilt. Karakterer er stabile.
Studerende i København får lidt højere karakterer end studerende i Aalborg. Der er nogle hovedpointer fra

X

Beslutning

Debat

Orientering

Emne

Bilag

Pkt.

semesterevalueringerne, så som fremmøde til øvelsesopgaver og de studerendes engagement.
Kandidat Studieordninger:
Oplevelsesdesign: Harmoniseret brug af Moodle tilføjes.
Kommunikation: Statistisk er der sket det, at der har været en lidt mere jævn stigning, hvor der i København
har været en mere markant stigning. Umiddelbart ser det ud til at der har været et størrere frafald i
København. Men der er vi også nød til at tage højde for at der kun har været 1 år ”at tage af”. Vi skal være
meget opmærksomme på om vi faktisk tror på at fremtidige ansøgere har de kvalifikationer, der bliver
fremvist ved optag.
Informationsvidenskab: Harmoniseret brug af Moodle tilføjes. Den store forskel på karakterer, kan være
fordi at Aalborg har flere studerende der kommer fra vores egen bachelor. I København, har de flere
studerende ude fra.
Interaktive Digitale Medier: Stort frafald på en enkelt årgang. Det har dog forbedret sig på 2010 årgangen.
Informationsarkitektur: Intet at bemærke.
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Hvordan får vi de studerende til at engagere sig i de lokale demokratiske organer på
studiet?

X

v/Sandra
Pkt. udgår da Sandra har meldt fra til mødet.
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Semesterevalueringer – Kandidat – Forår 2013

X

v/Winnie
Generelt skal planlægning, kommunikation og Moodle harmoniseres.
De studerende kommer med meget forskellige indstillinger til at studere, da de studerende kommer fra
mange forskellige institutioner. Dette giver store uligeheder og kan give vanskeligeheder for grupper på
tværs. Dels handler det om den skoling de har haft og dels den forskellige faglighed.
Interaktive Digitale Medier: Godkendt.
Informationsvidenskab - Aalborg: Godkendt.
Informationsvidenskab – København: Grupperum og bibliotek, kan der desværre ikke gøres noget. Dog kan
det være en mulighed at studiet selv investere i bøger der kan opstilles på en særlig ”uddannelseshylde” på
biblioteket. Ønsket om mere undervisning i programmering er sat i værk.
Godkendt.
Oplevelsesdesign: Godkendt.
Praktik – København: Der advares imod et enkelt praktiksted. Det burde være praksis, at der i en
praktikaftale, skal fremgå hvad praktikken indeholder. I praktikkontrakten, skal der stå at den studerende
skal have fri til at gå til vejledning og ligeledes til et 2 dages synopsseminar. Der kunne også anbefales at
det ville være en god idé med en ugentlig ”fridag”, til at kunne arbejde på sin rapport.
Godkendt.
Mediefag: Det er en god idé at ankerlæreren beder vidensgruppelederne melde ud, hvad der forventes af
den studerende i forhold til hvordan den studerende kan tilknyttes en vidensgruppe. Dette tages op på
næste SN møde.
Godkendt.
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Ny/revideret procedurebeskrivelse for evaluering af undervisning, semestre og
uddannelser under studienævnet for Humanistisk Informatik

X

v/Falk
Pkt. udgår da Falk har meldt fra til mødet.
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Bør skriftlige opgaver afleveres ”anonymt” – blot med angivelse af studienummer?

X

Beslutning

Debat

Orientering

Emne

Bilag

Pkt.

v/Tom
Studienævnet beslutter at der ikke er de administrative resourcer til at kunne imødekomme ønsket om
anonymitet pt. For den studerendes sikkerhed, skal det understreges at der altid er censur på disse
opgaver.
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Kandidatspecialisering i Cultural pschology. Vi er blevet inviteret til et samarbejde
med med Jaan Valsiners eliteforskningscenter. Skal det undersøges nærmere?

X

v/Tom
Studienævnet beslutter at dette undersøges nærmere.
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Interaktive Digitale Media i København – økonomi

X

v/Tom
Her handler det om, om vi kan hjælpe de københavnske studerende til at kunne følge et semester på
Interaktive Digitale Medier i Aalborg.
De studerende i København har fået tilbud om at undervisningen bliver live-streamet. Dog kan det lade sig
gøre, ved egenbetaling, at de studerende kan deltage fysisk i Aalborg.
En tredje mulighed, som TN overvejer er en kandidat fra Aalborg, bosidende i København, som kunne
ansættes som en slags co-ankerlære.
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Indførelse af prøve på 5 ECTS-point på 1. og 7. semester (jf. mail vedhæftet)

X

v/Winnie/Tom

Indføring af prøve
på 5 ECTS-point på 1. og 7. semester.msg
1. semester: P0 og pbl forslåes kunne blive knyttet sammen. Pbl’en skal dermed flyttes ud af P1.
De nye studerende vil komme i fuld gang fra start af – hvilket er possitivt.
På 7. semester i København har de i dette efterår forsøgt med et P0, for at forsøge at integrere de
studerende der ikke har en BA fra AAU. Der er de studerende blevet sat i nogle grupper og fået udleveret.
4 teorier, 1 metode og 1 fast problemformulering. Det fungerede rigtigt godt.
7. semester: Projektmodulet skal reduceres til 15 ECTS. Modellen der er forsøgt i København på 7.
semester er med i overvejelserne.
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Indkaldelse af punkter til næste dagsorden
Hvad forventes af den studerende i forhold til hvordan den studerende kan tilknyttes en vidensgruppe.
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Eventuelt

X

