
Referat af studienævnsmøde  10/2020 
Onsdag den 18. november 2020 kl. 12.30 – 15.30 
Afholdes virtuelt via Teams 
 
 
 
 
 
 
Deltagere 
 

VIP (stemmeberettiget) AAL KBH Til stede Afbud 

Camilla Dindler (CD) – København  X  X 

Iben Bredahl Jessen (IBJ) - Aalborg X  X  

Ole Ertløv Hansen (OEH) - Aalborg X  X  

Jacob Davidsen (JD) – Aalborg X  X  

Malene Charlotte Larsen (MCL) – Aalborg X  X  

VIP suppleanter     

Gorm Larsen (GL) – København  X X  

Anete Mikkala Camille Strand (AMCS) - Aalborg X  X  

Jens F. Jensen (JFJ) – Aalborg X  X  

Studerende (stemmeberettiget)     

Line Wigard (LW) – Aalborg X  X  

Bastian Lundt Malling (BLM) – Aalborg X  X  

Marcus Wortziger Trampedach (MWT) – Aalborg X  X  

Studerende suppleant     

  X   

Studieleder (observatør)     

Tom Nyvang (TN) – Aalborg X   X 

TAP (observatører)     

Karen Holm Greve (KHG) – København  X X  

Karin Jensen (KJ) – København  X  X 

Bjarke Madsbøll (BM) – København  X  X 

Eva Althoff Bengaard (EAB) – Aalborg X  X  

Jette Due Nielsen (JDN) – Aalborg X   X 

Pia Knudsen (PK) – Aalborg X   X 

Winnie Borup Ritterbusch (WBR) – Aalborg X  X  

Pia Thorsen (PT) – Aalborg X  X  

Anja Starcke X   X 

Lotte Brunø (LB) – Aalborg X   X 

Studievejledning (observatører)     

Caroline Margrethe Pedersen (CMP) - København  X X  

Rikke Ljungkvist Knøss (RLK) - København   X  

Camilla Kyvsgaard Hansen (CKH) – Aalborg X  X  

Line Wigard (LW) – Aalborg X  X  

StudenterRådet og Studenter observatører     

Amanda Greibe Hansen (AGH) - Aalborg X   X 

Emil Grønlund Sørensen (EGS) - Aalborg X  X  

Malou Krarup Kirch (MKK) - København  X X  

 
  

 

I N S T I T U T  F O R  K O M M U N I K AT I O N  

O G  P S Y K O L O G I  

K O M M U N I K A T I O N  O G  D I G I T A L E  
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E V A  A L T H O F F  B E N G A A R D  
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BEMÆRK ny placering af studienævnets fælles mappe: 
\\id.aau.dk\Studies\IKP_KDM_SN\2020 
 
  

  

1 Godkendelse af dagsorden 
v/Ole 

 

  

 Godkendt 
 

  

2 Godkendelse af referat af SN-KDM møde 09/2020 afholdt 21. oktober 2020 
v/alle 

Referat 09-2020.pdf

 

  

 Godkendt 
 

  

3 Meddelelser fra Aalborg 
v/Ole:  
 

1. Coronastatus: Antallet af henvendelser fra studerende er faldet markant efter at UV er næsten 
overstået. Der er ikke SN bekendt konstateret smittekæder på vores uddannelser. Der pågår et 
udredningsarbejde i forhold til studerende bosat i de lukkede kommuner og initiativer til at 
imødekomme deres muligheder for fjernundervisning. 

2. Der er et arbejde i gang med at montere videobars i de fleste UV-lokaler og eksisterende AV 
opdateres til streamingbrug. Skulle være plug and play og køreklart til F21. 

3. Der har været afholdt Underviningsplanlægningsdag og Koordinatorforum. Koordinatorforum var 
en genoptagelse af tidligere initiativ. Der var positiv tilbagemelding og et ønske om at fortsætte 
med den dialogform fremadrettet. 

4. DI har udsendt en række analyser af dimittendledighed. AAU gør sig mindre heldig bemærket på 
flere områder. Oplevelsesdesign er nævnt i den kedelige afdeling og AAU generelt som det 
universitet hvor færrest humanister går direkte i job. Den værste fortælling om AAU foregår dog 
inden for de teknisk videnskabelige uddannelser. Bemærk at informationsvidenskab optræder 
under naturvidenskabelige uddannelser. IDM, som vi ellers selv har haft et fokus på i forhold til 
ledighed, optræder ikke i statistikkerne (KOM gør heller ikke).(se bilag) 

Ledighed blandt 

humanistiske dimittender.pdf

Ledighed blandt 

naturvidenskabelige dimittender.pdf

Ledighed blandt 

samfundsvidenskabelige dimittender.pdf

Ledighed blandt 

teknisk videnskabelige dimittender.pdf
 

  

  

 Ad 1: Der har været et enkelt tilfælde af COVID-19 på DADIU-forløbet. Der blev ikke fundet flere smittede, 
og holdet kører igen.  
Ad. 2: I Aalborg er plug-and-play-udstyr til online undervisning installeret i undervisningslokaler, hvor der 
ikke i forvejen var videokonference-udstyr. Man opfordres til at melde ind, hvis det ikke virker som forventet.  
Ad. 4: Der er flere initiativer i gang for at sænke ledighedstallene for OD-kandidater. Det blev kommenteret, 
at mange af vores studerende har svært at ”sælge” sig selv, og sætte ord på hvad det er, de kan.  
Undersøgelsen peger på, at det for de humanistiske uddannelser, er kandidater fra de professionsrettede 
og tværfaglige uddannelser – som vores - der kommer hurtigst i arbejde.  
 

  

4 Meddelelser fra København 
v/Gorm: 
 

1. Corona-situationen har været påfaldende rolig den sidste måned. - Det nye mundbindskrav 
synes at have betydet en noget mere påpasselig adfærd. 

2. På det kommende 6. semester har 30 valgt Kommunikation og 19 Informationsvidenskab.   
3. Vi har nu haft to tilfælde af problemer med myndighederne i forhold til vores udenlandske IS-

studerende; en studerende på 3. IS, der altså er i praktik, bliver af myndighederne betragtet som 
skulle have arbejdstilladelse (direkte imod forståelse af praktik og bekendtgørelsen) (sagen er i 

  

file://///id.aau.dk/Studies/IKP_KDM_SN/2020
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proces); en anden studerende på 1. IS mister nu sin opholdstilladelse efter 5 år i DK og med PBA 
herfra. 
  

 Undervisning streames i den udstrækning der er behov for det. Udstyr til streaming er fast monteret i BA-
lokalet. Derudover er der et sæt transportabelt udstyr til rådighed. Der er indkøbt udstyr, udvalgt i 
samarbejde med Institut for Kultur og Læring. CAS har ikke været involveret.  
 
Ad. 1: Der er ikke konstateret nye smittetilfælde. 
 
Ad. 3: Der arbejdes på en løsning for den studerende, som er ude i ”project based work placement”.  
For den anden studerendes vedkommende har det vist sig, at vedkommende slet ikke har en 
opholdstilladelse. 
Det er vigtigt, at vi IKKE bruger termerne ”praktik” eller ”internship” – særligt i forbindelese med 
undenlandske studerende. Kontrakter, hjemmesider mv. skal rettes.  
 
Yderligere komm: 
Der er kommet en forespørgsel vedr. muligheden for fælles foredrag for alle semestre. Dette er pga. 
COVID-19-restriktionerne ikke muligt pt. Til gengæld vil SN gerne støtte op om et filmarrangement med 
efterfølgende diskussion. GL indhenter godkendelse fra TN.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Meddelelser fra studieledelsen 
v/Tom og Winnie:  
 

1. – 
 

  

 I Aalborg forventes dimission afholdt den 1. juli 2021. Det er planen at samle alle dimissionsarrangementer 
i huset i samme uge, så opstilling mv. kan ”genbruges”. Der er nedsat en TAP-arbejdsgruppe og man 
forsøger at inddrage studerende fra KA-3. semester.  
 
I København forventes dimission afholdt den 29. juni, og her vil man også forsøge at inddrage studerende i 
planlægning og afvikling. 
 

  

6 Meddelelser fra StudenterRådet 
 
Aalborg 

1. - 
 
København 

1. -  
 

  

 Mange studerende på 1. semester BA har problemer med manglende adgang til RDB6 og RDB14. Det 
undersøges hos CAS hvad problemet er. 
Trivselsmæssigt er der ikke meldt om problemer.   
 

  

7 Kvalitet og kvalitetssikring: 
v/Ole og Pia T 
 

a) Semesterevalueringer – F2020: 
Ansvarsfordeling fremgår af fælles OneNote-dokument, som benyttes til kommentering 
Koordinatorrapporter 

1) SurveyXact-data – semestre 
2) SurveyXact-data – 6. semester valgmoduler 
3) SurveyXact-data – 8. semester valgmoduler 

 
b) Uddannelsesevaluering – F2020: 

Fælles OneNote-dokument benyttes til kommentering 
SurveyXact-data 

 

  

 a) Semesterevalueringer – F2020: 
De semesterevalueringer, som efter dette møde ikke er behandlet på SN-møde, behandles 
administrativt. 
 
Der er i SN generel undren over og utilfredshed med, at det er de samme studiemiljømæssige 
problemer, der fremgår af evalueringerne hvert semester. Det forekommer at være en lang og 
usmidig behandlingsproces, hvor SN kun gennem indsendelse af handleplaner, kan indgive 

  

file://///id.aau.dk/Studies/IKP_KDM_SN/2020/F20/Evalueringer/Koordinatorrapporter
file://///id.aau.dk/Studies/IKP_KDM_SN/2020/F20/Evalueringer/SurveyXact%20data/Semesterevaluering
file://///id.aau.dk/Studies/IKP_KDM_SN/2020/F20/Evalueringer/SurveyXact%20data/Valgmodul%206.%20sem
file://///id.aau.dk/Studies/IKP_KDM_SN/2020/F20/Evalueringer/SurveyXact%20data/Valgmodul%208.%20sem
file://///id.aau.dk/Studies/IKP_KDM_SN/2020/F20/Evalueringer/SurveyXact%20data/Uddannelsesevaluering
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ønsker til CAS til forbedringer af det fysiske studiemiljø. OEH meddeler institutledelsen, at SN 
ønsker at deltage i kommunikationen med CAS om anliggender, der vedrører studiemiljøet.  
 
SN skal på et senere møde diskutere, hvordan processen for behandling af 
semesterevalueringer kan optimeres. 

 
 

BA-Mediefag 
SN takker for evalueringen og bemærker tilfredshed med semestret på trods af få besvarelser.  
SN vil gøre CAS opmærksom på udfordringen med mangel på mørklægning i lokalet, da det ofte 
benyttes til fil fremvisninger. 
 
BA 6 sem KOM KBH 
Studienævnet takker for evalueringen, bemærker den er kortfattet, men dog også at den alene er 
baseret på survey-svar med en lav svarprocent (og delvis samtaler med semesterrådet?).  
SN bemærker positiv vejledning og at forløbet fungerer godt på semestret.  
SN takker for de strukturelle forslag til ændringer, som langt hen ad vejen imødeses via de nye 
studieordninger.  
Studienævnet forventer, at hvis vi kommer i lignende situation igen, at der afholdes mundtlig 
evaluering online. 
 
KA 2 sem IV KBH 
SN takker for evalueringen. SN bemærker den lave svarprocent, som selvfølgelig gør det svært 
at vurdere eventuelle tiltag. SN vil gerne anmode koordinator om at opfordre de studerende til at 
besvare survey. Hvis der er noget som koordinator gerne vil have, at SN adresserer, skal 
koordinator endelig tage fat i SN. 
 
 
BA 6 Valgfag 
 
Effekt og evaluering AAL 
Studienævnet takker for evalueringen. Det er en styrke i modulet, at de studerende oplever at få 
meget ud af de praktiske elementer. SN støtter op om tilpasningsarbejdet ift undervisning i 
databearbejdning. 
 
Avanceret webdesign og analyse AAL 
SN takker for evalueringen. Det anbefales at forholdet mellem det obligatoriske og supplerende 
tydeliggøres yderligere fremadrettet (undervisers egen observation). 
 
Virksomhedsledelse AAL og KBH 
SN takker for evalueringen. SN er godt klar over, at de studerende påpeger at 
arbejdsbelastningen har været høj, men at de også udtrykker, at de har lært meget. SN støtter op 
om koordinators forslag til justeringer ift. at overveje, hvordan undervisningen skrues sammen, 
således fagligheden stadig er høj, men at der er balance ift. arbejdsbelastningen svarende til et 5 
ECTS modul. SN opfordrer koordinator til at tilpasse kommunikationen omkring modulets 
tilrettelæggelse og tilhørende opgavløsninger til de studerende. 
 
 
KA 2 Valgfag 
 
Design Thinking KBH 
Studienævnet takker for den grundige evaluering. Kurset synes at være et godt eksempel på, 
hvordan der arbejdes med design og i den forbindelse med andre undervisningsformer end blot 
forelæsninger.  
 
Medieplatformsteknologier AAL 
Studienævnet takker for evalueringen. Studienævnet har forståelse for de udfordringer 
samfundssituationen gav til modulet. Det giver ikke mening at evaluere modulet op imod tidligere 
udgaver af samme modul. Det bemærkes at modulet, på trods, indholdsmæssigt vurderes 
relevant og udbyttet er fornuftigt. 
 
Humans in the Loop AAL 
SN takker for evalueringen og tilslutter sig koordinators forslag. 
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Digitale Metoder AAL 
SN takker for evalueringen. Kurset synes at være et godt eksempel på, hvordan afveksling i 
undervisningsform og tydelig struktur har positiv betydning for studerendes engagement og 
læring.  
 
Gamification AAL 
SN takker for evalueringen.  SN har forståelse for de udfordringer som kurset har været præget 
af pga. Corona-situationen.  Dertil bemærkes at de relative få surveysvar omhandler ønske om at 
spilelementer knyttes til oplevelser og digitale events generelt og ikke kun i forhold til digitale spil. 
SN beder MK vurdere om det er en relevant bemærkning. 
 
 

b) Uddannelsesevaluering – F2020 
Generelt er svar-procenterne for lave til, at der kan drages konklusioner, der kan føre til 
ændringer i studieordningerne.  
På BA efterspørges hands-on-kompetencer - her må vi opfordre til selvlæringsgrupper.  
 
Det er problematisk, at svarprocenten er så lav. SN må overveje, hvordan det gøres mere synligt 
hvad SN kan gøre for de studerende, og hvorfor det er vigtigt at støtte op om SNs arbejde. 
  

8 Timenormer  
v/Ole 
 
Opfølgning på debat fra sidste møde: I de nye SO er der kun to moduler med obligatoriske opgaver, hvor 
bedømmelsessatsen er på 20 min (logik og argumantation – 3.sem & VT – 4.sem). Her vil en opnormering 
koste omkring 50-55 timer. Flere moduler har prøver med honorering på 20 min ved reeksamen som følge 
af ib af aktiv deltagelse. Disse prøver har opgavestillelse med honorering på 4 timer. Såfremt 
opgavestillelese ved reeksamen generelt reduceres til 3 timer, vil der først med mere end 6 studerende 
være tale om en merudgift. Ved en generel reduktion af alle opgavstillesestakster ved reeksamen til 3 timer 
vurderes en samtidig opnormering fra 20 min til 30 min på bedømmelser at være forholdsvist 
udgiftsneutralt. SN anbefales at tilslutte sig denne ændring. 
 

  

 Det besluttes at ændre normen for retning af opgaver, der bedømmes bestået/ikke bestået fra 20 
min/opgave til 30 min/opgave.  
Normen for opgavestillelse i forbindelse med re-eksamen nedsættes fra 4 timer til 3 timer.  
Norm-oversigten rettes og lægges på nettet.  
 

OEH/EAB  

9 Semester- og modulkoordinatorfunktionen 

v/Ole 
 
OBS: Dokumentet ligger til kommentering under ”Filer” i vores fælles Teams gruppe, SN-KDM. 
 

  

 Dokumentet opdateres i henhold til skriftlige og mundtlige kommentarer fra SN-mødets deltagere. Herefter 
vil semesterkoordinatoerne i både AAL og KBH få mulighed for at kommentere på det, inden det endelig 
godkendes af SN.  
Dokumentet skal være retningsgivende og vejledende, men skal samtidig give råderum til dem, der skal 
arbejde under det. Det skal være med til at sikre, at specifikke aktiviteter som f.eks. midtvejsseminar bliver 
afholdt, og opfordre til progression i form og indhold.  
Mht. skemalægning er det i dag meget forskelligt hvordan det håndteres, og der blev udtrykt ønske om 
nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal undersøge hvordan processen kan optimeres og gøres mere 
ensartet.  
Mht. fordeling af timer skal det fremgå af dokumentet, at mandskabsplanerne er retningsgivende, at der i 
forbindelse med mandskabspåsætning primært tages hensyn til faglighed, og at timehonorering skal ske i 
henhold til de af SN godkendte timenormer.  
 

OEH  

10 Studienævnsrapporten 
v/Ole 

HUM_Kommunikati

on og Digitale Medier_SN-rapport_2020-10-28(OEH).docx

EVU_HUM_Kommun

ikation og Digitale Medier_EVU_SN-rapport_2020-10-19(OEH).docx
 

  

 EVU: MIL behandles af eget studienævn. SN har ingen bemærkninger vedr. egne EVU-uddannelser.  
 

OEH  
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KDM: SN godkender de indsatte kommentarer. OEH sender rapporten til institutledelsen, som er ansvarlig 
for kommentering af forskningsdækningen.  
 

11 Høring vedr. udvælgelseskriterier for Kommunikation og Digitale Medier – optag 2021 
v/Ole 

 
 
De i bilag præsenterede kriterier er ikke nye eller ændrede. De har været gældende gennem flere år. Der 
indstilles til at SN genbekræfter kriterierne. 

 

  

 Udvælgelseskriterierne genbekræftes uden ændringer.  
 

  

12 Eventuelt 
 

  

 Timenormer: Da det har vist sig at være administrativt tungt at arbejde med et aktivitetstillæg til gengæld for 
en reduceret koordinatortaks, skal det på næste SN besluttes, om aktivitetstillæget skal slettes igen og 
koordinatortaksten øges. 
 

  

 
 
Fungerende arbejdsgrupper: 

 Feedback på skriftlige opgaver (AMCS – JD – CD – BLM – AEB – MVL) 

 Match tjekker (OEH – LW – MVL – GL – (PT)) 
 
Fremtidige emner:  

 Gruppedannelse  

 Evaluering af online eksamen 

 Litteraturlister på moodle 

 Skemalægning – procedure og opgavefordeling mellem VIP og TAP 

 Genoptagelse af lærermøder 

 Studienævnets omdømme 

 Studerendes fokus på sideantal i forbindelse med projekter (07/2020) 

 Virtuelle eksamener – planlægning og afvikling (07/2020) 

 Fremtidige rammer for valgfag kontra modul-fag (08/2020) 

 Optimering af processen for semesterevaluering (10/2020) 
 

 
Mødekalender - Efterår 2020: 

 Onsdag den 23. september kl. 12.30 – 15.45 – TEAMS 
 Onsdag den 21. oktober kl. 12.30 – 15.30 - TEAMS 
 Onsdag den 18. november kl. 12.30 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023 
 Onsdag den 09. december kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023  
 Onsdag den 13. januar kl. 09.00 – 15.30 - i lokale 5.237 / 2.1.023 


