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Kan du ikke åbne filerne i dagsorden, 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 16. og 30. januar 2013

Referat 1 - 2013.pdf

X

X

Referat - 2013
Ekstra.pdf

(Kan du ikke åbne den vedhæftede fil, findes referatet også her – (og denne gang er de der!):
http://www.huminf.aau.dk/studienaevn/referater/)
Referat 1/2013: Godkendt
Referat 7/2013 – ekstraordinært: Godkendt
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Konstituering af studienævnet

X

Valg af formand og næstformand
Formand: Tom Nyvang
Næstformand: Maria Elisabeth Bøgh Nielsen fungerer som næstformand ind til sommer, hvor hun er færdig
som kandidat. Herefter vil Line Møller Eriksen overtage posten som næstformand.
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Meddelelser fra Aalborg
v/Tom & Winnie
a.

Nye kandidatstudieordninger: De er sendt til fakultetet, som er ved at gennemgå dem. Vi har fået
enkelte kommentarer tilbage, men hidtil kun på detaljer som prøvenummerering og lignende.
Fakultetet beder desuden om, at i højere grad i selve studieordningerne angiver hvilke
bacheloruddannelser, som er adgangsgivende. Vi foreslår, at de mest oplagte fra den
eksisterende positivliste skrives ind i den enkelte studieordning.

b.

Akkreditering af bacheloruddannelser og kandidatuddannelserne i Interaktive digitale medier,
Kommunikation og Informationsvidenskab: Det er et stort dokumentationsarbejde! Mange har
allerede bidraget til den fælles rapport for bacheloruddannelserne, herunder CAT-skolen og
fakultetet. Fakultetet har kommenteret på første udkast til bachelorrapporten og en række
justeringer er ved at blive indarbejdet. Næste skridt er at udarbejde rapporter for de tre
kandidatuddannelser. Noget fra bacheloruddannelserne kan genbruges og noget skal skrives
forfra. I det arbejde bistår fra underviserside Jens F. Jensen og Jørgen Riber (Interaktive digitale
medier), Marianne Lykke og Tom Nyvang (Informationsvidenskab) samt Anders Horsbøl og Poul
Nørgård Dahl (Kommunikation). SN vil få rapporterne forelagt hen over foråret.

c.

Møde med studiekontoret om optag: Der har været afholdt møde mellem TN, fagkoordinatorer og
studiekontoret med henblik på klargøring af adgangskravene til vores uddannelser og meritaftaler.
Der er stadig små men betydelig forskelle på lister forskellige steder i systemet. TN mfl rydder op i
listerne, så potentielle ansøgere ikke vejledes forkert. SN forelægges senere listen over
meritaftaler mm med henblik på evt. revurdering af nogle af aftalerne i lyset af vores nye
studieordninger og erfaringerne med de forskellige typer af studerende samt anbefalinger fra
fagpolitisk råd.

d.

Der er oprettet en ny fællesmappe til Studienævnet med navnet : hum_SN-Huminf.
Fællesmappen bliver fremover brugt til opsamling af bilag vdr. fx

X

Semesterevalueringsrapporterne. Studienævnets medlemmer finder gruppemappen via
\\id.aau.dk\studies og det nemmeste er at lægge den som en genvej i Favoritter i Stifinder.
På Mac er stien smb://id.aau.dk/studies
Komentarer til pkt. d.
Mac brugere har ikke tilgang til stien – DJF undersøger og vender tilbage til sine med-macbrugere.
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Meddelelser fra København

X

v/Hanne
a.

Brugergruppe omkring placering af HUM grupperne på 3 samt fordeling af
studerende/medarbejderområder - indspark til styregruppen, hvor Thomas Ploug sidder på vegne
af hum brugergruppen.

b.

Ny håndtering og tildeling af undervisningslokaler, lokalerne er i højere grad tildelt uddannelserne.

c.

Huminfs lokaler i Frederikskaj 10, 3 sal (tidligere bachelor studenterlounge, blev aldrig klart, blev
aldrig brugt) bliver til kombineret undervisnings-, vejlednings- og gruppe/opholdszoner.
Undervisningslokaler er opprioriteret, vi har meget begrænset gruppe og vejledningslokaler/områder pt. Der arbejdes med fleksible løsninger.

d.

Nyt mindre lokale i Frederikskaj 6 til infovid'erne- 10 min´s gang fra hovedbygning og alle
faciliteter herunder kantine og kaffe.

e.

Ny studiesekretær Uni starter 1. marts, Lone får nye opgaver som campussekretær på
kommunikation

Ingen kommentarer
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Meddelelser fra SR Aalborg

X

v/Signe
a.

InfoManiac gennemgår lige nu et skifte på de ledende poster. Der er fra inderkredsen lagt op til,
at de vil stemme om, hvem der skal være deres redaktør, hvilket snarest muligt finder sted. Dette
skyldes en forvirring om, hvilken profil bladet skal ha.

b.

SR og de tilknyttede råd udarbejder lige nu nogle vedtægter omhandlende de enkeltes funktioner,
rettigheder og midler. Dette skal ligge klar inden begyndelsen af næste måned. SR har til hensigt
at rekruttere og gøre mere opmærksom på de enkelte instanser, hvilket vil kræve, at vi i
fællesskab sætter betegnelser og udarbejder en profil/ eksistensgrundlag for hver enkelt råd.

c.

Formand og næstformand i SR har i samarbejde med Charlotte Hyldgaard taget mål til de tavler,
vi gerne vil ha sat op ved lok. 1,45. Tavlerne er tiltænkt som et infosamlingspunkt for de frivillige
studenteraktiviteter og råd, hvor de studerende kan blive informeret og finde inspiration.

d.

SR har udnævnt Sandra til "økonomiminister". Hendes opgave bliver at holde styr på finanserne
og være den økonomiske kontakt indadtil såvel som udadtil i SR. Vi har i denne uge udarbejdet et
udkast til en økonomisk plan for semesteret, som vi sammen med Tom har et ønske om, at få
godkendt hurtigst muligt.

Ingen kommentarer

7

Indstilling af ny skoleleder

X

Studierådet og det afgående studienævn har diskuteret og kommet med deres forslag til hvem de ønsker
som ny skoleleder. Fakultetet ønsker ligeledes det ny-konstitueret studienævn også kommer med deres
bud.
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Opfølgning på strategi og handlingsplan
v/Tom

X

X

StatusCATskolen201
2.pdf
CAT skolen laver årlig handlingsplan i samspil med studienævnene.
Inden gennemgangen af status bliver det generelt kommenteret at flere af målene er vanskeligt ”målbare”
og at det fremadrettet skal arbejdes på at opstille strategiske 3-årige mål og konkrete målbare 1 årige mål.
Gerne aktionspunkter evt. med deadlines.
Endelig bemærkes at statusopgørelsen er lavet i september 2012 og at behandlingen på studienævnet er
blevet udsat pga andre presserende sager.
Vedr. Mål 1 og Mål 2
De fysiske rammer og studiemiljø. Selvom der er flyttet til nye bygninger i såvel Aalborg som København får
indeklima og pladsforhold anmærkninger i semesterevalueringer.
Studenterrådet (SR) arbejder med forbedringer af studiemiljøet i Aalborg og der er planer om at Friis skal
fraflyttes ved færdiggørelsen af Creative bygningen. Ligeledes arbejdes der fortsat på forbedringer i
København
Mål 3: BA studieordning er implementeret – dog er teknikmodul ikke fuldt rullet ud på 3. semester endnu.
Mål 4: alle kandidatstudieordninger under HumInf-SN er revideret og fremsendt til HumFak.
Mål 5: De studerende skal nu angive en kort forklaring på et studiestop i STADS. Næste skridt er at blive
bedre til at hjælpe de frafaldstruede. Plan herfor rulles ud fra HumFak i løbet af foråret
Mål 6: Institutionsakkreditering er på vej. Loven er forvendtes vedtaget til sommer. Pt. er hum.inf. ved at
akkreditere BA og store dele af KA (Uddannelsesakkreditering). AAU har meldt at de ønsker at være blandt
de første der bliver institutionsakkrediteret.
Mål 7: Afventer systemer: Vedr. timeafregning er grundprincippet at SN giver besked til institutterne om
hvilke opgaver, der skal løses på studierene. Institutterne stiller dernæst Videnskabeligt personale til
rådighed. RES systemet bruges til timeregistrering.
Mål 8: På LinkedIn er der lavet en gruppe. HumFak/ACE Denmark mener ikke, det er tilstrækkeligt.
Studienævnet skal kunne beskrive, hvordan alumnekontakten anvendes i kvalitetssikringen.
Mål 9, 11, 12 og 13: Status stemmer.
Mål 10: HWN påpeger at der igen er udskiftning på posten som praktikkoordinator i København. Det er
svært for praktikkoordinatorerne at få timerne til at strække til de konkrete opgaver. Ønske fra HWN om at
sætte ekstra timer af til praktikindsatsen i KBH.
På CAT Skolens overordnede strategi fremhæves fælles Moodle som forventeligt, ligeledes en gentagelse
af SolutionHub, der var en succes i efteråret 2012.
SN tager statusrapporten til efterretning med den bemærkning at man ønsker en mere konkret rapport
fremover.
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Uddannelsesevaluering
v/Tom
http://people.hum.aau.dk/~winnie/Uddannelsesevaluering/
Der er en meget lav svarprocent. Man fanger ikke det brede flertal, da det typisk er dem der er meget
tilfreds eller meget utilfreds, som går ind og besvarer.
I den nuværende BASO er der lidt problemer med mangel på sammenhæng. I arbejdet med den har haft
fokus på dette og der er arbejdet meget på at få mere sammenhæng.
Mht. de praktiske færdigheder, er vi nået et stykke med arbejdet, men ikke i mål.
Der er brug for mere hjælp til at råde de studerende til hvordan de skal strukturere deres studietid bedre,
således at arbejdsbyrden bliver fordelt mere jævnt.
Der nedsættes et evalueringsudvalg bestående af TN og MEBN. Evalueringsudvalget bearbejder og

X

X

sammenfatter evalueringerne før de fremlægges i SN. Udvalget stiller ligeledes forslag til evt. justering af
evalueringsprocedurer for semesterevaluering og vejlederevaluering.
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Studienævnsrapporter

X

X

v/Tom
Drøftelse samt evt. tiltag, der iværksættes på baggrund af rapporten, skal fremgå af referatet fra
studienævnsmødet. Studienævnsformanden har ansvaret for, at der sker en opfølgning på rapporten samt
evt. igangsatte tiltag
Se vedhæftede procedurebeskrivelse og find rapporterne via link:
Drøftelsen vil tage udgangspunkt i rapporten for BA (Humanistisk Informatik) øvrige rapporter er blot til
orientering.

Procedurer for
studienævnsrapport - UDKAST.docx
http://people.hum.aau.dk/~winnie/Hum%20Inf/SNrapport/
1. Har vi nogen reaktioner på indholdet?
Hvor stor er frafaldet?
Man kan ikke adskille København og Aalborg i QlickView, hvilket er ønskeligt.
Vi skal være opmærksomme på frafaldet både på BA og KA – det er svært at vurdere om det er
højt eller lavt, når vi ikke ved hvorfor studerende falder fra.
Studerende bliver som noget nyt bedt om at angive en grund for stop.
Er der en sammenhæng for hvordan man klarer sig på studiet kontra hvordan man klarede sig i
gymnasiet?
Vi bør muligvis også kigge på studiemiljøet – er de faldt godt til socialt?
2. Evaluere proceduren
Rapporten hjælper os ikke til at få øje på potentielle frafaldstruede.

En anden rapport i QlickView bliver rullet ud i løbet af dette semester (forår 2013)
I denne rapport, gør det muligt at blive ”varslet”, hvis der er studerende der ”mangler” ECTS.
Studienævnet vil arbejde videre med at prøve på at forstå hvad frafald skyldes.
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Godkendelse af semesterplaner

X

Tilgængelig i SN fællesmappe \\id.aau.dk\studies\hum_SN-HumInf
Vær opmærksom på at det ikke er alle semesterplaner der er tilgængelige endnu, men de vil blive sat ind
som vi får dem ind til.
København
4. semester: Store dele af implementeringen mangler, men i Moodle ligger der fornuftige beskrivelser.
Godkendt
Aalborg
6. semester informationsvidenskab:
Godkendt
6. semester kommunikation: Mangler (niveau 2) hvordan det hele hænger sammen?
Planen for undervisningen godkendes, men det bemærkes, at overordnet sammenhæng ikke fremgår
tydeligt.
8. semester interaktive digitale medier: Har ref til SO, placering af faget, placering i uddannelsen og
gennemgang af semesterets indhold – super.
Godkendt
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Må resultatet af semesterevalueringerne sendes ud til de studerende pr. mail?
v/Tom

X

X

Oplæg til punkt om
offentliggørelse af evalueringesresultater.msg
Punktet tages op igen senere.
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Illustration af Progression på BA

X

X

X

X

Der ønskes feedback/godkendelse af illustrationen, der skal anvendes til at forklare progressionen på BA
uddannelsen for de studerende (Og for ACE Denmark i forbindelse med akkrediteringsansøgningen)

illustrationer_progres
sion.pdf
På 4. semester kunne der godt stå kommunikation og individ i stedet for kun kommunikation.
Der skal ligeledes være en stiplet linie omkring. Stiplet linie skal også være omkring ”Strategisk
kommunikation og kommunikationsdesign”.
Der mangler en idé i de tre nederste billeder.
Punktet tages op igen og behandles, når der kommer en forklarende tekst dertil.
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Ny Masteruddannelse

X

Der arbejdes pt. på udviklingen af en ny masteruddannelse i Sprogundervisning, Lingvistik og it (SPLit).
Jævnfør status på strategi og handlingsplan for CAT skolen 2012 – punkt 4. Masteruddannelsen er et
samarbejde imellem AAU, UCN og UCC med fokus på opkvalificering af dansk/fremmedsprogs undervisere.
Susanne Annikki Christensen er initiativtager. Studieordningen ønskes forankret under Studienævnet for
Humanistisk Informatik.
Der arbejdes på at få en masteruddannelse i Sprogundervisning, Lingvistik og it (SPLit) akkrediteret.
Studienævn for Humanistisk Informatik bekræfter at denne master kan forankres hos Humanistisk
Informatik.
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Indkaldelse af punkter til næste dagsorden
Procedure for evaluering.
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Eventuelt
Vejledning på specialer. Der er afsat 40 timer pr. studerende – heri skal regnes forberedelse, eksamen osv.

