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Mødedato: mandag den 26.oktober 2020 kl. 10- 12
Mødested: zoom møde - https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62641431151
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Digital design og Informationsvidenskab
Deltagere:
Undervisere: Morten Breinbjerg (afdelingsleder og forperson for UN); Lone Koefoed
Hansen (fagkoordinator digital design), Peter Danholt (fagkoordinator
informationsvidenskab)
Observatører: Birgitte Svenstrup Klostergaard (Arts studier, referent); Sara Badstue
Larsen (afdelingskonsulent), Sara Sønnichsen(studenterstudievejledningen), Emil Glud
Lund (studerende), Frederik Alexander Thuesen (studerende), Lykke Kjerrumgaard
Schjelde (deltog under punkt 2)
Fraværende: Marcus Due Jensen (studerende), Kalle Kusk Gjetting (studerende),
Sylvester Schelde Andersen (studerende), Frederik Alexander Thuesen (studerende), Jakob
Adolph (studerende)

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning) (5
minutter)
UN godkendte dagsordenen og fulgte op på det godkendte referat fra d. 29.september
2020.

Godkendelse og indstilling af nye studieordninger
(beslutningspunkt)
Morten Breinbjerg (MB) orienterede UN om det foreliggende dokumenter
omkring studieordningsrevisionerne til kandidatuddannelserne for digital design
og informationsvidenskab. MB bemærkede, at der fortsat mangler nogle
justeringer til enkelte fagbeskrivelser og eksamensformer.
MB præsenterede først den overordnede struktur og kurser for de to uddannelser.
De studerende var positive overfor at det forretningsmæssige perspektiv på it er
kommet med på kandidatuddannelsen for informationsvidenskab.
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Peter Danholt (PD) efterspurgte om de studerende savner noget i den nye
struktur. De studerende påpegede, at det er vigtigt at man gennem uddannelsen
får nogle specifikke kompetencer og kendskab til programmer såsom SQL og
power BI. Det er især buzzwords som ovenstående, der går igen i jobannoncer, og
som de studerende gerne vil kunne sælge sig ind på til en fremtidig arbejdsgiver.
MB bemærkede, at det er vigtigt at tage denne diskussion for at sikre at
studerende får relevante kompetencer, og at drøftelsen bl.a. bliver taget gennem
fagudviklinger.
Det blev drøftet hvordan man kan arbejde for at studerende får konkrete
kompetencer – her diskutere man forskellige måder dette kan ske:
 Workshops – studenterdrevet f.eks. gennem aktiviteter drevet af
studenterforeningen SAIS/ODDS eller gennem et studenterdrevet ”INFlab eller andre ekstra curriculumlære aktiviteter.
 I tilknytning til konkrete kurser – såsom datastudier eller
organisationsetnograf – evt. med brug af workshopformen.

UN’s beslutning:
UN godkendte og indstillede de nye studieordninger til behandling på SN-møde i
november.

Godkendelse og indstilling af studieordningsændringer
(beslutningspunkt)
Sara badstue Larsen (SBL) orienterede om de foreliggende studieordningsændringer
som er modtaget for ud af UN-mødet. Ændringerne vedrører eksamensformer,
omprøve og ændringer i fht. gruppeeksamener herunder angivelse af sidetal i fht.
gruppeeksamenerne. Lone Koefoed Hansen (LKH) bemærkede, at flere af
ændringerne skyldes sikring af de studerendes retssikkerhed.
UN godkendte og indstillede studieordningsændringerne. Birgitte Svenstrup
Klostergaard (BSK) sender ændringerne til behandling på SN-møde i november.
Studieordningsændringer:
Bilag 3.1: Datastudier (BA informationsvidenskab 2018)
Bilag 3.2: Forretning og it (BA informationsvidenskab 2018)
Bilag 3.3:Organisationsetnografi (BA informationsvidenskab 2018)
Bilag 3.4.: på Digital økonomi og innovation. (KA INF Digitalt liv)
Bilag 3.5: Digital identiteter (KA INF Digitalt liv) (eftersendt efter dagsorden kom
ud)
Bilag 3.6: bachelorprojektet (BA Informationsvidenskab 2018)
UN’s beslutning:
UN godkendte og indstillede studieordningsændringerne.
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Valg på AU (status)
MB samlede op på valget vedr. opstilling af hhv. undervisere og studerende til valget.
Det blev på UN-mødet d. 29. september aftalt, at de studerende skulle melde ind til
SBL senest d. 19. oktober 20 med hvem der er interesseret i at stille op. Ud over
Jakob Adolph og Emil Glud Lund som tidligere har tilkendegivet sin interesse, er bl.a.
Frederik Thuesen blevet stillet op som studenterrepræsentant. Derudover er der et par
andre studerende som har vist interesse efter opstillingslisten er indsendt, disse kan
deltage i UN som observatører. Endelig er Eva Eriksen opstillet som ny VIP
repræsentant.

IV-fag (drøftelsespunkt) (drøftelsespunkt)
MB orienterede UN om de IV-fag uddannelsen ønsker at udbyde på 3.semester for
næstkommende studieår. Fristen for indsendelse af IV fag til E21 og F22 er den 20.
november.
Afdelingen har tidligere udbudt disse fag:
- Programmering for the Humanities (ønskes genudbudt)
- Surveillance Culture (ønskes udskiftet)
- Science Fiction, Technology and Society (ønskes udskiftet)
De to sidstnævnte fag man tidligere har udbudt lagde MB op til at skifte ud, idet man
ikke længere har de faglige kompetencer på afdelingen til at undervise i fagene. De
studerende foreslog, at man kunne overveje om det er muligt at indlægge kurser hvor
der undervises i konkrete værktøjer såsom power BI, SQL osv.

Meddelelser/nyt fra (orientering) (10 minutter)
6.1.
Meddelelser fra afdelingsleder
Nye retningslinjer for Covid-19 – betyder at man fra d. 29.okt skal man bære
mundbind når man bevæger sig rundt på campus.
I fht. afholdelsen af undervisningen skal det afklares hvordan man løser de nye
restriktioner i forbindelse med mundbind/visir.
MB efterspurgte de studerendes reaktioner på de nye restriktioner, de studerende
pointerede at de i fht. forelæsninger ikke gør den store forskel, men at der i højere er
udfordringer i fht. gruppearbejde.
6.2.
Nyt fra de studerende
6.3.
Nyt fra studievejledningen
Alle arrangementer afholdes online i dette semester, det er vanskeligt at evaluere på
arrangementer, da de studerendes engagement og tilbagemeldinger er varierende.
I kandidatvejledningen afholdes i øjeblikket årgangsmøder.
I bachelorvejledningen er der blevet afholdt studiepraktik over zoom, hvor der var
dårlig tilslutning i fht. arrangement omkring informationsvidenskab. Der afholdes
snarligt årgangsmøder.
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6.4.

Nyt fra Arts studier
6.4.1 Bilag oktober 2020_Nyhedsbrev fra Arts Studier

Punkter til kommende UN-møder (orientering og drøftelse)
- Studiemiljø – fx med fokus på ønsker til Campus 2.0: hvilke ønsker har
uddannelsesnævnet til Campus 2.0, og hvad der fungerer godt og skidt i det
fysiske studiemiljø. Det blev foreslået, at det kan tages op på et ekstra møde
dedikeret til emnet. (drøftes på UN-mødet i november – obs. i fht
deltagelse i fokusgruppeinterviews- evt. de nye studerende i det nye
nævn)
- Behandling af forslag til et nyt rotationsprincip for undervisningsevaluering
- Projektorienteret forløb 3.semester digital design
- Evalueringsnotater og formen på dem (Emil Glud Lund fortæller om erfaring
med evalueringer fra AAU)
- (Orientering om faglig dag og forslag til kompetenceprojekt
(orienteringspunkt) v. Peter Danholt)
- Kommunikation til de studerende v. Morten Breinbjerg
Eventuelt

