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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

1

Godkendelse af dagsorden

X

Godkendt

2

Godkendelse af referat af mødet den 21. august 2013

X

X

Referat 9 - 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.

b.

c.
d.
e.
f.

X

Rektor har bedt om et notat vedr. Hum inf., som han kan sende til Akkrediteringsrådet. Notatet skal tage
udgangspunkt i de kritikpunkter, der er rejst i censorrapporterne fra 2011 og 2012 – og så skal det fremgå,
hvilke initiativer studienævnet har igangsat for at imødegå kritikpunkterne.
Kvalitetssikring: Anmodning om BA studieordningsændring vdr. prøvetid på 5. semester
Kommunikationsdesign 1, 2 og 3 er fremsendt til HumFak på baggrund af ønsker fra
modul/semesterkoordinatorer. Rettes fra 20 minutter til ” 15 minutter pr. studerende og 5 minutter pr.
gruppe”. Derved oversættes tidsangivelsen fra det gamle prøveformat til den nye gruppeprøve i
studieordningen.
Der er indkaldt til fælles lærermøde om kritikken af det faglige niveau på Humanistisk Informatik.
Ny studievejleder i Aalborg: Velkommen til Stine.
Ankenævn udpeget: Ole Ertløv med Jørgen som suppleant og Rie Grønbæk Bing med Birk M.
Christensen som suppleant.
Den nye bygning på havnefronten forventes stadig klar næste sommer. Vi skal formentlig også afgive dele
af Nyhavnsgade 14 sommeren 2015.

a. Der er truffet beslutning om at det er rektor der svarer medierne.
c. På mødet vil der bl.a. indformeres om at Weekendavisen har søgt agtindsigt i sagen. Der skal drøftes, hvordan vi
bedst muligt kan få dokumenteret at vi som studie rent faktisk tager aktion.
Censorer og nogle ansatte har fået brev fra dekanen, hvori der meddeles at der forventes at de gør deres arbejde.
NY: ACE Denmark har indstillet Sprog, linkvistik og IT (SPLIT - en master) til positiv akkreditering. Uddannelsen
mangler nu endelig godkendelse i akkrediteringsrådet. Det er glædeligt, at uddannelsen er kommet så langt.
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Meddelelser fra København
Hanne:
a.
b.
c.
d.
e.

fra efterårssemestret pt 2 nye vip, 4 undervisningsassistenter og 10 eksterne lektorer ansat
særlige forløb for nye (og gamle vejledere) generelt (pbl, Moodle, org), vt og eksamen
alle lokaler var klar til studiestart! Men vi har for få - sætter for mange begrænsninger på
undervisningsformen
tal om antal studerende på kandidat kommer fredag :-) efter gruppedannelse
4 ud af 5 studiefag gennemføres! 5 valgfag gennemføres - det ene med meget stor tilslutning (70)

De studerende der ikke har ønsket at gøre brug af deres plads på kandidaten, har ikke skullet give besked. Så
holdet er ca. på 165 i stedet for de 179, som først antaget.
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Meddelelser fra CAT-skolen
Falk/Winnie:
a. Som et led i revisionen af AAUs interne kvalitetssikringssystem og arbejdet hen mod overgangen til
institutionsakkreditering er følgende kvalitetssikringsprocedurer fremsendt:
Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser
Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser (erstatter den
nuværende Procedure for uddannelses- og undervisningsevaluering)
Evalueringsguide
Procedure for semesterbeskrivelser
Skabelon for semesterbeskrivelser

b.
c.

Langt det meste af det beskrevne findes allerede i Humanistisk Informatiks kvalitetssikringsprocedurer,
dog skal samtlige procedurer løbende tilpasses.
Studieordningen for Informationsvidenskab er oversat til Engelsk
Markedsføringsmæssige tiltag:
der er sat gang i beskrivelsen af uddannelserne til den trykte studieguide – deadline 1.
oktober
en længe ventet film om Humanistisk Informatik er under udarbejdelse via HumFak
8. oktober afvikles seminar om bachelorspecialisering i Aalborg
Der kommer en trykt brochure om de Internationale uddannelser (Human Centered
Informatics og Information Architechture er med)

X

a. er et væsentligt punkt, som vi kommer til at arbejde videre med - evt. på næste SN møde
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Valg af næstformand

X

v/Tom
Næstformanden skal vælges blandt de studerende.
Line Møller Eriksen vælges enstemmigt
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Godkendelse af semesterplaner for E2013

X

v/Tom
(se bilag i SNs fælles mappe: \\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf\2013\Semesterplaner – opdateres løbende)
1. semester – Aalborg: MiKS beskrivelsen er ikke færdig. God spredning af litteratur. Godkendes med ankefrist
ugen ud og under forudsætning af, at MIKS-beskrivelsen færdiggøres.
1. semester – København: Meget meget fint. God spredning af literatur. Godkendt.
3. semester – Aalborg: Meget grundig beskrivelse af semesterets indre sammenhæng. Virksomhedsøkonomi er
endnu ikke beskrevet. God spredning af litteratur. Fint tilrettelagt semester. Godkendes med ankefrist ugen ud og
under forudsætning, at virksomhedsøkonomi færdiggøres.
3. semester – København: Design og IKT mangler, da underviserne er nyansatte. Lidt højere grad af
gennemgående bøger. Godkendes med forbehold for at Design og IKT kommer på plads.
5. semester – Aalborg: Modul 1 og 2 ser rigtigt fint ud, hvor modul 3, ser ufærdigt ud. Godkendes med forbehold
for at modul 3 kommer på plads og med en uges ankefrist.
5. semester – København: Fin og færdig plan. Godkendt.
7. semester – valgfag – Aalborg: Der er ingen beskrivelse af ”spil i hverdagens rum”. Ellers fornuftigt.
Beskrivelserne er en smule uens. Godkendes med en ankefrist ugen ud.
7. semester – valgfag – København: Godkendt.
7. semester – Informationsvidenskab – Aalborg: Ser fint ud med meget forskningslitteratur. Godkendt.
7. semester – Informationsvidenskab – København: Ser fint ud på projektmodulet. ”Datafangst og analyse”, er
ufærdigt. Godkendt under forudsætning af, at sidste modulbeskrivelse kommer helt på plads.
7. semester – Kommunikation – Aalborg: Ser fint ud og fin spredning. Der er sammenhæng imellem de
forskellige moduler. Godkendt.
7. semester – Kommunikation – København: Ser fint ud og fin spredning. Der er sammenhæng imellem de
forskellige moduler. Godkendt.
7. semester – oplevelsesdesign: Fint og færdigt. Godkendt.
7. semester – InDiMedia: Ser lidt ufærdigt ud. UCrac er allerede afholdt og det virker fint at starte ud med og godt
med input fra andre studier. Godkendes med forbehold for færdiggørelse.
7. semester – Informationsarkitektur: Godkendt.
9. semester – informationsvidenskab – Aalborg: Primært praktik med 10 ECTS ved siden af. Godkendt
9. semester – Informationsvidenskab – København: Godkendt.
9. semester – Oplevelsesdesign og InDiMedia: Velbeskrevet og fint. Godkendt.
9. semester – Kommunikati on – Aalborg: Ser fint ud. Godkendt.
9. semester – Kommunikation – København: Godkendt.
Mediefag i Aalborg: Godkendt.
Beskrivelerne kommer ALT for sent ud.
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Timekompensation for VIP-ansattes deltagelse i studienævnet

X

X

v/Dennis
Forslag om at taksten hæves fra 12½ time pr. semester til 20 timer pr. semester
Forslaget vedtages. De fleste studienævns praksis på det humanistiske fakultets får en lavere sats. Andre får ingen
timer for studienævnsarbejde.
Hvis suppleanterne deltager, skal de også have 20 timer.
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Opfølgning på input til forbedringer i forhold til ny studieordning
v/Hanne
7.-8. semester informationsvidenskab. Vil meget gerne have noget med programmering og vil gerne have mulighed
for at sætte et par flere valgfag på listen.
Det blev problematiseret at studiefagene i de nye kandidatstudieordninger har samme prøveform, selvom fagene er
forskellige, på trods af, at arbejdsgrupper foreslog fleksibilitet i forhold til prøveformen. SN valgte fælles prøveform
for, at det ikke skulle være prøveformen, der afgjorde om et fag var mere eller mindre attraktivt. Tanken
Var desuden, at vi ville have de studerende til skrive individuelt.
En bredere formulering vil kræve at SN skal tage stilling hver gang.
Der nedsættes et udvalg, som skal samle forbedringer og forslag.
Udvalget vil bestå af HWN og TN, som samler idéer og ønsker for både BA og KA til næste møde.

X
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NOVA – Nordisk samarbejde om mulig specialisering på kandidatuddannelsen i
kommunikation

X

v/Falk

NoVAapplication.pdf
Hvis vi vælger at indgå et samarbejde med NOVA, vil det kræve at det skal indskrives i studieordning at der er en
mulighed for at tage sit 8. semester i et af de andre nordiske lande.
Der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, som skal samarbejde med Mie Buhl og Stine Ejsing-Duun. HWN og FH
tager sig af det.
Et par spørgsmål rejser sig:
1. Det er en engelsk sproget uddannelse, men kommunikation er en dansk sproget uddannelse.
2. Hvordan får vi STÅ?
Det formelle og økonomiske skal ligge på skoleniveau.
WBR og Rikke Jønsson vil forsøge at finde ud af praksisen.
Vil vi lægge SO til dette tilbud, som ser vældigt interessant ud? Rent fagligt lyder det spændende.
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Studiemiljøvurdering
v/Winnie

skolehandlingsplan skolehandlingsplan
for studiemiljøarbejdet
for2013-14_
studiemiljøarbejdet
HumInf_København_final.pdf
2013-14_ HumInf_Aalborg_final.pdf
Det skal behandles i SN og tages til referat.
Der er indsamlet en række data.
De studerende er blevet hørt. Der er nogle VIP’ere og studerende der i fællesskab har kigget på det og ført nogle
problemer og tilhørende handlinger ind i et foruddeffineret skema.
Efter problemstillingen og handlingen har TN indsat ansvar og deadline.
Nogle aktionspunkter ligger på institutet, andre på teknisk forvaltnings og tredjepå studienævnet.
SN skal holde øje med om institut og teknisk forvaltning opfylder deres del.
Vi tager det alvorligt og forventer også de øvrige instanser gør.
Det er vigtigt at sikkerhedsudvalget også inddrages.
På baggrund af drøftelsen tilføjes følgende:
Indretning af seminarrum i Nordkraft bør vendes om.
Tavlelys i København mangler i næsten alle lokaler.
Ventilationen passer ikke til rummene (også i København).
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”Forlængelse” af kandidatuddannelsen

X

v/Mia
Studievejlederne oplever et stigende antal forespørgsler vedr. muligheden for at strække kandidatforløbet, så
specialeskrivningen reelt først kommer til at foregå på 11. eller 12. semester.
Vi kan hverken dispensere eller ej. Der kan søges og gives en forhåndsmerit.
Hvis det er på grund af at de studerende mener at undervisningen på 9. semester er for dårlig, bedes disse
studerende rette henvendelse direkte til SN.
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Indkaldelse af punkter til næste dagsorden
Sendes pr. mail
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Eventuelt
Tom: Beskikkelse af eksterne censorer
Dokument lægges i bilagsmappen under SN møder, 10-13 oktober
Listen er blevet til ud fra forslag fra os selv (de første 4) og de nederste er kommet fra censorformanden og
censorerne selv.
Listen er blot ændringerne.
Listen ser fornuftig ud, men censorformanden skal høres om forklarringen på hvorfor de 4 vi har foreslået ikke er
kommet på listen.

X

X

Studiehåndbogen skal APA beskrivelsen rettes.
TN skriver til Kristian Sigh at det skal rettes.

