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Mødedato: Fredag den 23.april 2021 kl. 9-11
Mødested: Zoom møde
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Digital design og Informationsvidenskab
Deltagere:
Undervisere: Morten Breinbjerg (afdelingsleder og forperson for UN); Lone Koefoed Hansen
(fagkoordinator digital design), Eva Eriksen
Observatører: Birgitte Svenstrup Klostergaard (Arts studier, referent), Martin Vind Nielsen
(studenterstudievejledningen), Anne Bjørn Friis (Arts Studier, ny UN-betjener fra maj)
Fraværende: Peter Danholt (fagkoordinator informationsvidenskab), Frederik Alexander
Thuesen, Jakob Adolph, Laura Felsted Rasmussen, Sara Badstue Larsen (afdelingskonsulent)

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat
(beslutningspunkt) (5 min)
Grundet mange afbud til dette UN-møde behandler UN på dagens møde primært
punkter der er af relevans for det kommende studienævnsmøde. For at stadfæste
beslutninger fra dette møde sendes referatet fra mødet rundt til skriftlig godkendelse
til hele UN med deadline mandag d. 26.april 2021.
På næste møde godkender UN dagsordenen for maj-mødet samt referatet fra d. 19.
marts 2021.

Opfølgning fra sidste møde (drøftelsespunkt) (10 min) (udsættes til
maj)

Årlig status 2021 (beslutningspunkt) (40 min)
Årlig status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetssikringsarbejde på
Arts og er nærmere beskrevet i uddannelseskvalitetsprocesser på Arts. Formålet med
årlig status processen er, at UN, såvel som SN og institut, på baggrund af et
systematisk eftersyn af uddannelserne i deres helhed, prioriterer de indsatsområder,
UN vil arbejde med i det kommende kvalitetsår for at sikre uddannelsens kvalitet jf.
AUs kvalitetspolitik.
UN drøftede ud fra oplæg fra Morten Breinbjerg (MB) status på uddannelsernes
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handleplaner fra sidste år og gennemgik datamaterialet i fht. uddannelsernes aktuelle
status.
Som det fremgår af datamaterialet går det gennemgående godt på uddannelserne. Der
er dog tre områder hvor uddannelserne har gule og røde indikatorer. Studieintensitet
er gult på både informationsvidenskab og digital design, mens ledigheden er på 22 %
på kandidaten i digital design, og på 16, 7 % ledighed på kandidaten i
informationsvidenskab, og dermed er indikatoren for begge røde. Endelig er der en
rød indikator for førsteårs frafald på 15,6 % på kandidatuddannelsen i digital design.
Udfordringerne på uddannelserne er velkendte, og grundet at informationsvidenskab
og digital design netop har været igennem en uddannelsesevaluering, er
handleplanerne fra ultimo 2020. Det betyder at initiativer der er indskrevet i
handleplanerne fortsat er relevante. På den baggrund blev det lagt op til, at der kun
justeres i handleplanerne i fht. de aktiviteter som ikke længere er aktuelle.
UN’s beslutning
UN drøfter på baggrund af oplæg fra MB udkast til handleplaner på UN-mødet i maj,
og indstiller handleplanerne endeligt til godkendelse i SN. Deadline for indstilling til
SN er d. 14. juni 2021.

Studiestartsprøve (SSP) på kandidatuddannelserne – Pilot (10
min)
I september 2020 blev der som pilotprojekt afviklet studiestartsprøve på en række
kandidatuddannelser. UN DDINF valgte sidste år at deltage i pilotprojektet med
anvendelse af survey-modellen. UFA har i november 2020 bestemt, at
pilotprojektet skal gentages i 2021 med henblik på en kvalificering af
konklusionerne. Gentagelsen køres som udgangspunkt på samme måde som i
2020, idet UFA dog har ønsket, at der gives mulighed for, at yderligere
kandidatuddannelser under studienævnene ved IKK, IKS og TEO kan kobles på
SSP. Der vil ligeledes være mulighed for at foretage ændringer, hvis den
nuværende SSP har været problematisk i 2020. Prøven afholdes i pilotfasen kun
på kandidatuddannelsernes A-linjer, og kun ved sommeroptaget. Der afholdes
således ikke SSP på B-linjer, kandidattilvalg og ved vinteroptag.
UN drøftede om man fortsat ønsker at deltage i pilotprojektet. Her blev der rejst en
bekymring i fht. ikke at stresse de studerende unødigt med en studiestartsprøve. Det
blev dog fremlagt fra SNUK at man netop har ændret beskrivelsen af
studiestartsprøver, således at det tydeligt fremgår på studieportalen, at der ikke er tale
om en test, men at det i højere grad handler om at afgøre om den studerende er
begyndt på studiet. På baggrund af drøftelsen besluttede UN igen i år ønsker at indgå i
studiestartsprøven via surveymodellen, uden ændringer.
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Prøven afvikles ved deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af
studieadministrationen, og prøven bestås ved besvarelse af spørgeskemaet.
Det bemærkes, at hvor spørgeskemaundersøgelsen i 2020 bestod i en mail, som
den studerende skulle besvare direkte, påtænkes det i 2021 at lægge prøven ind i
digital eksamen. Denne prøveform vil fortsat blive afviklet administrativt uden
inddragelse af faget. Hvis der er spørgsmål til ovenstående kan UN kontakte Ivy
Kirkelund (IKS/TEO) ivykirkelund@au.dk eller Lisbeth Knudsen (IKK)
lisbeth.knudsen@au.dk
Orientering vedr. intern organisering (drøftelsespunkt) (10 min)
(udsættes til maj)

Campus 2.0 (fast drøftelsespunkt) (10 min) (udsættes til maj)

Drøftelse af studerendes deltagelse i erhvervsrettede
arrangementer (Pdag, Kompetenceforløb) (drøftelsespunkt) (15
min) (udsættes til maj)

Ændring af navn på censorkorps
Det er blev foreslået at ændret navnet på censorkorpset der dækker digital design og
informationsvidenskab. Det er således blevet foreslået at ændre navnet til
”informationsteknologi og interaktive medier” for at signalere et mere teknologisk
islæt. UN besluttede at støtte op om navnet der er blevet foreslået, og foreslog samtidig
at man kan overveje navnet ”humanistisk informationsteknologi og interaktive
medier”.

Meddelelser/nyt fra (orientering) (10 minutter)
9.1.
Meddelelser fra afdelingsleder
9.2.
Nyt fra de studerende
9.3.
Nyt fra studievejledningen
Årgangsmøder for bachelorstuderende afholdes snarligt.
9.4.
Nyt fra Arts studier
8.4.1 Bilag april 04_Nyhedsbrev fra Arts Studier

Punkter til kommende UN-møder (orientering og drøftelse)
- Behandling af forslag til et nyt rotationsprincip for undervisningsevaluering
- Kommunikation til de studerende v. Morten Breinbjerg
- Undervisningsevalueringer (italesættelse af evalueringer over for de
studerende)
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Eventuelt
Forskerne fra kognitiv science undersøger i et forskningsprojekt sociale netværk for
nystartede studerende, projektet startede i 2019 og fortsætter i år. De studerendes
sociale kontakter kortlægges via spørgeskema, hvor det bl.a. kan ses hvordan de
studerendes sociale kontakter ændres semestervis. Det blev foreslået at køre
undersøgelsen med studerende fra informationsvidenskab og digital design på 2 og 4
semester. UN besluttede at deltage i undersøgelsen, og idet den kan give noget data for
de studerendes sociale relationer før og efter corona.

