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Mødedato: tirsdag den 19. januar 2021 kl. 14-16
Mødested: zoom møde
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), Eva Eriksen.
Studerende: Emil Glud Lund, Laura Felsted Rasmussen.
Observatører: Birgitte Svenstrup Klostergaard (Arts studier, referent), Sara Sønnichsen
(studenterstudievejledningen), Mathilde Heegaard (konsulent), Sara Badstue Larsen
(afdelingskonsulent).
Fraværende: Jakob Adolph (studerende), Frederik Alexander Thuesen (studerende).

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning)
UN godkendte dagsordenen og referatet fra d. 23.november 2020.
Konstituering af UN pr. 1.2.2021
Morten Breinbjerg (MB) indledte punktet med at orientere UN og de nye medlemmer
om UN’s arbejdsopgaver, og at alle møder er offentlige og dermed åbne for alle der
måtte ønske at deltage.
Ifølge forretningsorden § 8 skal UN konstituere sig senest på det første møde efter
nyvalg.
Forperson vælges blandt VIP og næstforperson blandt studerende, der er valgt til
studienævnet som enten repræsentanter eller suppleanter.
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I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem UN-medlemmer og
suppleanter. Fordelingen kan laves på baggrund af stemmetal (opstillingsrækkefølge
ved fredsvalg) eller anden aftale.
Instituttet har angivet antal medlemmer i hvert UN. I UN for digital design og
informationsvidenskab er der 4 VIP og 4 studerende. Studienævnsrepræsentanter
(Lone Koefod Hansen og Laura Felsted Rasmussen) skal være medlemmer af UN.

UN’s beslutning:
UN besluttede at konstituere sig på følgende møde:
Morten Breinbjerg er genvalgt som forperson for UN, mens Laura Felsted Rasmussen
er valgt som næstforperson. Derudover er de øvrige studenter UN-medlemmer valgt
som suppleanter i følgende rækkefølge (rækkefølge fra opstillet liste).

1.Laura Felsted Rasmussen (SN-repræsentant)
2. Jakob Adolph (SN suppleant)
3. Frederik Alexander Thuesen (SN suppleant)
4. Emil Glud Lund (SN suppleant)

Corona situationen
UN drøftede corona situationen og om der er behov for at man fra central side og i
dialog med studenterorganisationerne prøver at udtænke sociale/faglige
arrangementer.
De studerende er orienteret om at undervisningen foregår online indtil marts. MB har
lagt op til at underviserne lægger sociale indslag ind i undervisningen bl.a. i
forbindelse med studiestart.
Studievejledningen har primært fået praktiske spørgsmål samt spørgsmål omkring
hvordan situationen ser ud til efteråret.
De studerende oplever frustration over ikke at kunne møde op fysisk. Men online
undervisningen har i efteråret fungeret godt. Dog oplever de studerende et behov for
at få en større klarhed over hvilke forventninger der er til dem.
Der kan være fag som er svære at få det fulde udbytte ud af. Men det blev af de
studerende fremhævet at det fungerer godt hvis underviseren er god til at lægge op til
at de studerende skal samarbejde og f.eks. give peer-feedback. I faget ”design som
kritisk praksis” fungerede denne samarbejdsform godt.
MB pointerede at fag og eksamensformer laves om (nødstudieordninger) hvis det
vurderes, at det er nødvendigt for at de studerende opnår det samlede læringsudbytte.
Hvis det vurderes at de studerende fortsat kan opfylde læringsmålene ud fra gældende
studieordninger laves der ikke nødstudieordninger.
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Campus 2.0 (fast drøftelsespunkt)
UN drøftede campus 2.0 og opfølgningen på fokusgruppeinterviews fra studerende og
undervisere. Følgende punkter blev drøftet:
- Fleksibilitet i fht. undervisningslokale – mulighed for dynamik
undervisningsform/miljø – f.eks. hvad er et moderne bibliotek?
- Deling af laboratorie faciliteter herunder DD-lab
- Logisk i fht. placering af fag-og forskningsmiljøer
- Dilemmaer i fht. både de fysiske og psykiske rammer - bl.a. faste vs. ikke faste
studenterarbejdspladsser, hvilke miljøer ønsker man at danne
- samarbejde og synergi med andre fag såsom datalogi, de æstetiske fag,
ingeniørvidenskab
MB opsummerede drøftelsen og pegede på, at der er nogle faciliteter som er digital
design og informationsvidenskabs egne, der er med til at give fagenes egen identitet.
Samtidig er der andre faciliteter som giver god mening at dele med andre.
MB sidder med i styregruppen for campus 2.0 på institutniveau, og vil løbende tage
punkter op i UN.

Drøftelse af oprettelse af LinkedIn-netværk til deling af praktik-, og
jobopslag
Mathilde Heegaard (MH) orienterede UN om mulighederne for LinkedIn – netværk og
etableringen af en samlet platform til deling af praktik-, projekt-, og jobopslag, som
eventuelt både kan inkludere studerende og alumner.
UN var positivt stemt over for etableringen af et netværk. MH og MB fortsætter
drøftelsen af mulighederne, og UN får et udspil på et senere UN-møde.
Mødeplan for UN
Det blev aftalt, at MB skriftligt sender forslag til mødedatoer ud til UN.

Meddelelser/nyt fra (orientering) (10 minutter)
7.1.
Meddelelser fra afdelingsleder
7.2.
Nyt fra de studerende
7.3.
Nyt fra studievejledningen
I kandidatvejledningen har ansat en ny vikar på informationsvidenskab.
Planlægning af U- days er i gang, formatet bliver et 3-timers online ”åben-hus”.
Studerende der har planlægt udenlandsophold i forårssemesteret er blevet bedt om at
genoverveje dette, hvilket betyder at der kan være flere studerende som skal følge fag
herhjemme i stedet.
Derudover er planlægningen af karriere-arrangementer for kandidatstuderende i gang.
7.4.
Nyt fra Arts studier
7.4.1 Bilag januar 01_Nyhedsbrev fra Arts Studier
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Birgitte Svenstrup Klostergaard (BSK) orienterede om, at der har været afholdt
godkendelsesmøde med dekanatet i fht. at behandle studieordningsændringer. Der vil
snarligt blive udsendt orientering om resultatet af behandlingen.

Punkter til kommende UN-møder (orientering og drøftelse)
- 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
- Opsamling på uddannelsesevalueringsmøder (orienteringspunkt) (februar)

Eventuelt

