
Referat af studienævnsmøde  6/2022  
Onsdag den 22. juni 2022 kl. 09.00 – 15.30 
Aalborg: Lokale RDB14 5.237 
København: Lokale ACM15 2.1.023 
 
 
 
 
 
 
 
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  - Forperson 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)     

Bastian Lundt Malling (BLM) – Aalborg X   X 

Marie Adjei Thrysøe – Aalborg X  X  

Anne Kongsbak Søder (AKS) – Aalborg – Næstforperson X   X 

Malou Krarup Kirch - København  X  X 

     

Studerende suppleant     

     

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 Hou (AH) - Aalborg X   X 

Lotte Brunø (LB) – Aalborg X   X 

Studievejledning (observatører)     

Ida Marie Mortensen (IMM) - København  X  X 

Rikke Ljungkvist Knøss (RLK) - København  X  X 

Amalie Bejstrup (AB) - Aalborg X   X 

Camilla Kyvsgaard Hansen (CKH) – Aalborg X   X 

Lærke Vandaele Møldrup (LVM) – Aalborg X  X  

Line Wigard (LW) – Aalborg X   X 

StudenterRådet og Studenter observatører     

Emil Grønlund Sørensen (EGS) – Aalborg (formand) X   X 

     

 
  

 

I N S T I T U T  F O R  K O M M U N I K A T 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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Studienævnets fælles mappe findes her (Mac-brugere skal ændre \ til /): 
\\id.aau.dk\Studies\IKP_KDM_SN  
 

  

1 Godkendelse af dagsorden 
v/Ole 

 

  

 Der er kun 4 stemmeberettigede mødedeltagere til stede,og studienævnet er derfor ikke 
beslutningsdygtigt. Det besluttes, at mødet gemmenføres, og eventuelle beslutninger sendes 
efterfølgende til høring hos de medlemmer, der ikke er tilstede. 
 
Dagsorden godkendt af de tilstedeværende. 
 

  

2 Godkendelse af referat af SN-KDM møde 5/2022 afholdt 18. maj 2022 
v/alle 
 

Referat 5-2022.pdf

 

  

 Ad. pkt. 7.1, BA-3-AAL: TN spørger i første omgang koordinatorerne, om de er interesseret i, at AAU 
Karriere understøtter en projektbørs, og efterfølgende om AAU Karriere har mulighed for at gøre det.  
 
Der er ingen yderligere kommentarer til referatet, som sendes i høring til endelig godkendelse.  
 

 
 
 
EAB 

 

3 Meddelelser fra Aalborg 
v/Ole:  
 

1. De 3 første kandidater der har gennemført SWAP-forløb på OD i AAL er nu færdige. Alle tre 
havde fået beskæftigelse før sidste eksamen. Alle var meget positive overfor SWAP-
muligheden og ville klart anbefale den til andre. Vi har for nuværende 14 SWAP-ansøgere til 
E22: 3 IDM, 10 OD og 1 KOM (Disp) 

2. På 5.sem er der i AAL udsigt til at godt 20 tager på udveksling hele semesteret. 18 vælger et 
kort projektorienteret forløb (fravælger et af modulerne). Indgående er der 13 BAIT på modul 
III og en lille håndfuld KOM TVL ligeledes på modul III 

3. Status på KA-optag AAL: OD 10, KOM 46+3, IDM 24, IV 7. KBH: KOM 58, IS 39.  
4. Som tidligere annonceret, så stopper Line og Camilla som studenterstudievejledere da de 

kandiderer. Tak for den store indsats på mange områder – det har været et privilegie at have 
jer i staben. 
 

  

 Ad. 1: Administrativt kræver SWAP-modellen, at de studerende ”håndholdes”. 
 
Ad. 2: Administrativt er det projektorienterede forløb tungt at håndtere.  
Der konstateres et fald i antallet at ansøgere til BA-KOM-TVL.  
 
Ad. 3: Tallene er ikke endelige. OD og IV-AAL vil åbne for optag til ledige studiepladser. Bemærk, at 
der samlet er optaget flere på KA i KBH end i Aalborg.  
 
Flere faktorer påvirker optagelsen til OD negativt – heriblandt måden der rekrutteres på, omdømme, 
beskæftigelsen, osv. Studieledelsen er opmærksom herpå.   
 

  

4 Meddelelser fra København 
v/Gorm: 
 

1. Malou er til specialeeksamen på mødedagen d. 22. Stort tak til Malou for et engageret og 
konstruktivt arbejde i SN! Kbh vil dermed pt. være uden Studenterrepræsentant i KBH. 

2. Også Rikke, studievejleder under sin BA i Aalborg og under kandidaten i Kbh, bliver nu 
kandidat. Stor tak for et langt, ansvarsfyld og kyndigt arbejde i studievejledningerne! 

3. Der er pt ansættelsessamtaler vedr. ny studievejleder. 
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 Ad. 3: Sarah Aaen Nielsen er ny studievejleder i KBH. OBS på, at de to studievejledere i KBH er fra 
hhv. KA-1-KOM og KA-1-IS.  
 
 
Vedr. BA-5. sem: Der er pt. ingen studerende i KBH, der har aftaler om et projektorienteret forløb, men 
der er mange, der planlægger at tage på udveksling.  
 
Generelt vedr. projektorienteret forløb på BA-5. semester har man i KBH opfordret til, at der indgås 
aftale om en specifik opgave, da det korte forløb ikke giver tilstrækkelig tid til, at den studerende kan 
komme ind som en ”funktion” i virksomheden. I AAL har nogle af de studerende, der skal i 
projektorienteret forløb, indgået aftale om et forløb, som strækker sig over hele semesteret, men med 
reduceret timetal pr. uge.. Forhåbentlig bliver nogle af forløbene konverteret til studiejob - og senere et 
fast job. 
  

  

5 Meddelelser fra studieledelsen 
v/Tom og Winnie:  
 

1. Kandidatuddannelsen i visuelle studier og kunstpædagogik (Nordic Master in Visual Arts) er 
som tidligere meddelt prækvalificeret og godkendt til optag i København pr. efterår 2023. 
Studielederen har besluttet at indstille til Prodekanen, at kandidatuddannelsen indplaceres 
under Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi. 

2. Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) har den 26. april indstillet til prodekanernen, at der 
indføres Minimumskrav for studenterstudievejledere på tværs af alle uddannelser. Der bliver 
arbejdet på et fælles set-up for alle på Instituttet. Det bliver bl,a. således, at 
studenterstudievejledere skal have og kun må benytte en AAU computer til deres opgaver.  

3. Ny organisering for det videnskabelige personale ved instituttet er ved at falde endeligt på 
plads. Arbejdet med at gen-formalisere samarbejdet mellem studienævn og personaleledelse 
pågår dog stadig. Forventningen er også stadig at studienævnene bliver de primære aktører i 
formuleringen af, hvordan undervisningsfællesskaberne fremover ser ud og drives. 
 

  

 Ad. 1: Uddannelsen udbydes i samarbejde med en finsk partner. Der er tydeligt fagligt fællesskab med 
uddannelserne under SN-KunST, men placeringen er endnu ikke godkendt af prodekanen. 
 
Mht. kvalitetssikring er det i tilfælde af samlæsning det studienævn, der udbyder modulet, som er 
ansvarlig for kvalitetssikring og evaluering.  
 
Ad. 2: Set-up’et indebærer bla. obligatorisk studenterstudievejlederkursus, adgang til lokale, hvor 
fortrolige samtaler kan afholdes, arbejds-PC (af hensyn til it-sikkerhed), fast kontortid, klar faglig leder 
og klar personaleleder. 
 

  

6 Meddelelser fra StudenterRådet 
 
Aalborg 
-  
 
København 
-   
 

  

    

7 Kvalitet og kvalitetssikring: 
v/Ole og Pia T:  
 
Meddelser: 
 

1. Godkendelse af semesterbeskrivelser – E2022 
Semesterbeskrivelserne findes her: 
\\id.aau.dk\Studies\IKP_KDM_SN\2022\E22\Semesterbeskrivelser 
 
Kommentering foregår i OneNote – husk at notere forslag til respons til semesterkoordinator. 
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SN guide til 

behandling af sem.beskriv.docx
 

 Generelt:  
Flere koordinatorer har denne gang markeret/kommenteret i semesterbeskrivelserne, hvor der er 
ændringer i forhold til sidst. Det letter SNs arbejde meget.  
 
Det blev kommenteret, at Moodle ikke opfattes som optimalt som kommunikationsplatform, og at det 
generelt er utilfredsstillende, at vi af dokumentationsmæssige årsager er nødt til at flytte information fra 
et system til et andet. Fra de studerende kommenteredes desuden, at det særligt for nye studerende er 
forvirrende med de mange forskellige indgange og passwords til forskellige informationer. 
Det er uklart, om vi er forpligtede til at benytte Moodle, og det er uvist, om forslag om at oprette en 
indgangs-portal til studerende, med links og adgang til de vigtigste sites og funktioner, bliver en realitet. 
 
 
Følgende semesterbeskrivelser blev gennemgået og kommenteret med henblik på godkendelse og 
respons til semesterkoordinator om nødvendige rettelser og opdateringer: 
 
KA-Mediefag 
BA-1-AAL 
BA-1-KBH 
BA-3-AAL 
BA-3-KBH 
BA-5-AAL 
KA-1-IDM-AAL 
KA-1-OD-AAL 
KA-3-KOM-KBH 
BA-Mediefag 
BA-5-KBH 
 
SN har lavet en anbefaling/vejledning vedr. aktiv tilstedeværelse. Dokumentet uploades til fælles 
kommentering i Teams.   
 

  

8 Kan praksis-arbejde danne grundlag for refleksion og dermed godkendes som 
meritgivende? 
v/Ole 

 
I en del ansøgninger om forhåndsmerit ingår moduler/fag med en høj grad af praksis (værktøjsfag), 
som det også kendes fra danske PBA-uddannelser. Ikke alle fag indeholder et refleksivt akademisk 
element. På KDM har vi ikke tradition for at udbyde rene praksisfag. Vil/kan vi godkende denne type fag 
som del af en merit? – naturligvis betinget af, at det er værktøjer der er relevante for fagområdet (fx til 
fremstilling af lyd, billede, video, grafik, 3D m.m.) 
 

  

 For at et fag kan godkendes som meritgivende, skal det indeholde en akademisk faglig dimension. Dvs. 
at rene praksis-moduler ikke kan godkendes. OEH meddeler fagkoordinatorerne, at hvis de støder på 
moduler, hvor de er i tvivl, skal de indstille til SN om at tage stilling.  
 

OEH  

9 Godkendelse af ansøgninger om forhåndsmerit 
v/Ole 
 
Kommentarer til fagkoordinatorernes indstillinger noteres i original-dokumentet på fællesdrevet: 
\\id.aau.dk\Studies\IKP_KDM_SN\2022\Studienævnsmøder\06-2022\BILAG  
 

Forhåndsmeritansø

gninger - 06-2022 (opdat).docx
 

  

 Da Lars Pynt stopper på AAU, overtager Anders Horsbøl hans rolle som fagkoordinator – i første 
omgang for ansøgninger fra KBH. Dog er det muligt, at der laves en ny aftale om fordeling af 
ansøgningerne mellem Anders Horsbøl og Søren Lindhardt.  
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Gennemgang af ansøgninger: 
Ad. 1: Enig 
Ad. 2: Der er indsendt en nyere ansøgning, end den der blev fremlagt på mødet. SN er enig i 
fagkoordinators vurderinger, og nyeste ansøgning vurderes alene af fagkoordinator. 
3: SN beder fagkoordinator genbesøge modulerne for, om der er tale om rene praksismoduler. 
Modulerne kan kun godkendes, hvis de indeholder en akademisk faglig dimension.  
4: Enig 
5: Enig 
6: Enig 
7: SN stiller spørgsmålstegn ved, om modulet Creative writing non-fiction, new media er for praksis-
orienteret, og om der evt. er for stort overlap med Skriftlig kommunikation og retorik i praksis. 
Fagkoordinator bedes genbesøge modulet, og dennes endelige indstilling følges.   
 

 
 
 
 
 
EAB 
 
 
 
 
EAB 

10 Orientering om dispensationer 
v/Ole og Gorm 
 
Kommentarer til afgørelserne noteres i origitnal-dokumentet på fællesdrevet: 
\\id.aau.dk\Studies\IKP_KDM_SN\2022\Studienævnsmøder\06-2022\BILAG  
 

Dispensationsansø

gninger - 06-2022 (opdat).docx
 

  

 Alle afgørelser taget til efterretning. 
 
Vedr. for sen tilmelding til eksamen er det praksis i KBH, at der skal søges dispensation. Det skal 
undersøges, om det er et krav, eller om der evt. kan findes en praksis, som er mindre tidskrævende for 
administrationen. Da der for at der kan gives dispensation skal foreligge særlige omstændigheder, kan 
det være problematisk, hvis der blot er tale om en forglemmelse fra den studerendes side. Det skal 
desuden sikres, at praksis er ens i KBH og AAL. 
 

  

11 Hvordan skal der fremadrettet arbejdes med litteraturreview - på BA og KA og i 
AAL og KBH, og hvordan sikres det, at studerende, der kommer fra andre studier 
introduceres til emnet? 
v/Ole 
 

KDM Arbejdet med 

akademisk litteratur 2019 Til studerende.docx
 

  

 Vedhæftede dokument fra januar 2019 indeholder vigtige pointer, men trænger på flere områder til 
opdatering. Dokumentet lægges i Teams, hvor SNs medlemmer opfordres til at kommentere på det. 
Derefter præsenteres det for koordinatorerne.  
Punktet tages op igen på næste møde.  
 
Følgende blev kommenteret: 

• Begrebet ”temaramme” skal fjernes, da vi ikke bruger det mere. I stedet bør der henvises til 
semesterets mål, og der må findes en term for semesterets tema/særlige fokus.  

• Det er vigtigt, at de studerende kan begrunde både til-valg og fra-valg. 

• Man skal forstå det fagfelt man arbejder med, og kunne argumentere for relevansen af det. 

• Litteraturreview og arbejdet med akademisk litteratur må ikke forveksles.  
 

  

12 Nedsættelse af arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til revurdering af 
eksisterende valgfagsudbud 
v/Ole 
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Strategisk brug af 

valgfag (2.0).docx
 

 Der ønskes en debat om hvilken vej SN bør gå mht. valgfag. Det drejer sig primært om valgfag i AAL, 
da der i KBH er tale om en dansk- og en engelsksproget uddannelse, og valgfagene primært udbydes i 
henhold hertil.  
 
Formålet med revurdering af valgfagsudbuddet i AAL er, at få de studerende til at vælge fag, der er 
relevante i forhold til den retning, de læser på, og de specifikke forskningsklynger der er knyttet dertil. 
Samtidig skal det vurderes, om der i dag udbydes flere valgfag, der reelt giver de samme kompetencer. 
 
Det skal ved fastlæggelse af valgfagsudbuddet overvejes om: 
 

• Der skal være separate kataloger for hver studieretning eller et fælles valgfagskatalog? 

• Skal Mediefag have egne valgfag eller valgfag fælles med kommunikation? 

• Bør specifikke valgfag indeholde forudsætningskrav? 

• Hvad har tidligere været populært/efterspurgt – og hvorfor (e.g. Medieproduceren)? 

• Samlæsningsmuligheder 

• Hvilke forskningsklynger har vi, og hvad kan de udbyde (obs på, at det ikke må være for 
”personbåret”)? 

• Muligheder for samlæsning? 

• Er der elementer fra eksisterende valgfag, som kan indkorporeres i andre? 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som i første omgang består af: OEH – AMCS – JD 
EAB skriver til de studerende i SN med opfordring til at indgå i arbejdsgruppen.  
 

  

13 Eventuelt 
 

  

 På BA-2. sem AAL går der rygter om, at semesteret ”ikke fungerer”, og at der er flere, der dropper ud. 
Der foreligger ingen dokumentation, men sagen undersøges nærmere, og der opfordres til at de 
studerende påpeger problemerne i forbindelse med evalueringerne. 
 

  

 
 
 
 
 
Fungerende arbejdsgrupper (*=tovholder): 

• Feedback på skriftlige opgaver (AMCS* – JD – CD – BLM) 

• Match tjekker (OEH* – LW – GL – (PT)) 

• Evalueringsskema (PT* - OEH – MWT – MCL – MH) 

• Re-design af RDB6: (AMCS – JD – BLM – MWT) 

• Revurdering af eksisterende valgfagsudbud 
 
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) 

• Gentænkning af evalueringsproces (01/2021) 



• Litteraturreview (3/2022) 

• Konstruktiv feedback til studerende (3/2022) 
 
Mødekalender - Forår 2022: 

• Onsdag den 9. februar kl. 12.30 – 15.30 - ONLINE 
• Onsdag den 9. marts kl. 12.30 – 15.30 – ACM15 2.1.023 / RDB14 5.237 
• Onsdag den 20. april kl. 12.30 – 15.30 - ACM15 2.1.023 / RDB14 5.237 
• Onsdag den 18. maj kl. 12.30 – 15.30 - ACM15 2.1.023 / RDB14 5.237 
• Onsdag den 22. juni kl. 09.00 – 15.30 – ACM15 2.1.023 / RDB14 5.237 - OBS: heldagsmøde 
• Onsdag den 17. august 12.30 – 15.30 - ACM15 2.1.023 / RDB14 5.237 

 
 
Mødekalender - Efterår 2022: 

• Onsdag den 14. september kl. 12.30 – 15.30 - ACM15 2.1.023 / RDB14 5.237 
• Onsdag den 12. oktober kl. 12.30 – 15.30 – ACM15 2.1.023 / RDB14 5.237 
• Onsdag den 16. november kl. 09.00 – 12.00 - ACM15 2.1.023 / RDB14 5.237 – OBS: formiddag 
• Onsdag den 14. december kl. 9.00 – 15.30 - ACM15 2.1.023 / RDB14 5.237 – OBS: heldagsmøde 
• Onsdag den 18. januar kl. 09.00 – 15.30 – ACM15 2.1.022 / RDB14 5.237 - OBS: heldagsmøde 


