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Godkendelse af dagsorden
Godkendt
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Godkendelse af timbudget og rekvisition

HumInf Samlet
Ramme og
Ramme_og_mandska
rekvisition E13-F14.xlsx Mandskabsplan F14 BLANK.xlsx
bsplan E13_BLANK.xlsx
Timeudmeldingen fra fakultetet er ført ind i regnearket huminf_samlet_rekvisition_E13-F14.xlsx og timerne
er forsøgt fordelt efter samme principper som sidst. Det store kandidatoptag på kommunikation i København
+ fremgang flere andre steder betyder imidlertid at udmeldingen ikke rækker til et budget efter samme
principper som sidste år, da det vil give underskud i størrelsesordenen 5.000 timer. Indtil hum-fak evt. giver
flere timer på grund af stigning i optag opererer budgetforslaget for hum.inf. således med 3 primære
besparelser sammenlignet med sidste år:
a. Timer pr. studerende sættes ned fra 0,8 til 0,3
b. Timer for modulansvar sættes ned fra 15 til 10
c. Timer for specialevejledning sættes ned fra 40 til 35.
Det er langt fra ønskværdige besparelser, men som det ser ud lige nu virker de (eller tilsvarende)
nødvendige.
SN udtrykte stor utilfredshed med de skitserede besparelser. Øvelsesarbejdet er fx meget vigtigt og derfor
er det meget problematisk at nedsætte timer pr. studerende ligesom SN ikke kunne godkende en generel
nedsættelse af taksten for specialevejledning. Der var dog tilslutning til at graduering ved gruppespecialer
således, at vejledning af 1 studerende giver 40 timer, 2 studerende giver i 70 timer og 3 studerende giver 90
timer. Nedsættelsen af timer for modulansvar mødte mindst kritik. Det blev besluttet at:
-
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Budgettet skal balancere men ikke mere end det.
Besparelsen på modulansvar fastholdes.
Specialevejledning honoreres efter den progressive modul beskrevet ovenfor.
Det første der hæves, når vi forhåbentlig får flere timer er timer pr. studerende. Det skal
bemærkes, at der ved moduler, hvor prøven kan afløses gennem aktiv deltagelse på trods af
besparelsen på nuværende tidspunkt er sat timer af til bedømmelse.

Fastlæggelse af valgfagsudbud for efteråret 2013
Det blev besluttet at udbyde 3 studiefag og 4 valgfag på 7. semester kommunikation i Aalborg og 5
studiefag og 6 valgfag på 7. semester kommunikation i København. Derudover udbydes 1 valgfag på
informationsvidenskab Aalborg og København samt 2 valgfag på henholdsvis interaktive digitale medier og
oplevelsesdesign i Aalborg. Vidensgrupperne bedes prioritere, hvilke fag de ønsker at udbyde.
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Eventuelt
-

