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Mødedato: den 21. januar 2022 kl. 9-11  

Mødested: Online via zoom 

Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Digital design og Informationsvidenskab 

 
Deltagere:  
VIP-medlemmer: Morten Breinbjerg (afdelingsleder og UN-forperson), Lone Koefoed 
Hansen (SN-repræsentant), Peter Danholt og Eva Elisabeth Eriksson. 

 

Observatører: Sara Badstue Larsen (afdelingskonsulent), Jeppe Norskov Stokholm 

(SNUK), Sine Gyde Meler (SNUK, ref) og Nanna Nørmark (studievejleder) 

 

Fraværende:  

Studentermedlemmer: Laura Felsted Rasmussen (SN-repræsentant), Jakob Kleofas 

Adolph, Frederik Alexander Thuesen, Emil Glud Lund 

 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat  

Morten Breinbjerg (MB) bøde velkommen til dagens møde, UN godkendte derefter 

dagsordenen. Der var ingen opfølgning på referatet fra mødet den 24. september 2021. 

 

2. Praktik-dag (Drøftelsespunkt) 

MB indledte punktet med kort at introduktion til praktikdagen (P-dag), der i år er 

planlagt til den 11. marts. I år lægger ingeniøruddannelserne op til, at deres 

studerende har fortrinsret til seancen, hvor virksomhederne præsenterer sig selv - den 

såkaldte ”One-minute-madness” (OMM). Pga. af pladsmangel og den høje interesse 

fra virksomheder og studerende er det ikke sikkert, at DDINF’s studerende kan deltage 

i OMM. Der er dog mulighed for at de kan komme efterfølgende og gå rundt og tale 

med de forskellige virksomheder. MB spurgte UN om de studerende fra afdelingen 

stadig skal deltage i P-dag på de nævnte præmisser, eller om der skal arrangeres noget 

særligt målrettet DDINF’s studerende.  

 

UN drøftede muligheden for at skifte lokation, men da planlægningen allerede er i 

gang, vil det nok ikke være muligt – men i fremtiden er det noget, der kan tænkes ind.  

 

Lone Koefoed Hansen (LKH) spurgte ind til, om der var en fornemmelse af, hvor 

meget de studerende får ud af denne dag og i hvor høj grad, at den er tilpasset til de 

studerende på DDINF? Hertil forklarede MB at udfordringen tidligere har været at 

virksomhederne tror, at det er ingeniører de skal møde – hvilket kan være 

udfordrende for de studerende. Dog har man tidligere arbejdet med, at forberede både 

virksomhederne og de studerende på hvad det er, at de kan møde på dagen. 

 

UN drøftede muligheden for at man i fremtiden kan bruge ressourcer på en have 

forventningsafstemning med de studerende eller at lave noget selvstændigt ved siden 

af P-dagen, som er målrettet afdelingen. Her nævnte LKH også muligheden for, at 
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informere om de forskningsprojekter, der er i gang og som de studerende kan komme 

med på. 

 

UN drøftede også hvad der generelt kan gøres for at skabe mere opmærksomhed 

omkring de studerende ift. praktikværter. Bl.a. at skrive ud på Facebook og LinkedIn 

at de studerende nærmer sig praktikperioden, for at få gang i opslag fra virksomheder.  

 

UN aftalte at deltage i det kommende arrangement (P-dag), på de præmisser der er og 

at få hjælp fra en studentermedhjælper eller studievejleder til at ringe ud til de 

virksomheder der deltager og fortælle at der også kommer studerende med andre 

baggrunde til arrangementet. Derudover aftalte UN at drøfte, om man kan gøre noget 

andet i fremtiden i forbindelse med P-dag og generelt skabe opmærksomhed omkring 

praktik. 

 

Jeppe Norskov Stokholm fortalte afslutningsvis at der på AU er en tværgående 

virksomhedsdatabase, hvor man kan indtaste flere type af samarbejdspartnere. Man 

kan kontakte Kirsten Jensen ved AU Erhverv for at høre mere om dette. 

 

3. Status på handleplaner (Beslutningspunkt) 

MB orienterede om handleplanernes status efter behandling i Studienævn og 

indstilling til studieleders godkendelse. MB gennemgik nogle af de indsatser og 

opmærksomhedspunkter, der er på tværs af handleplanerne:  

 

Delpolitik 1 - Studiestart og rekruttering:  

- MB fortalte, at der er blevet afholdt et møde med institut- og studieleder ift. 

den målsætning om, at der skal optages 120 studerende i sommeren 2022, idet 

MB er usikker på om dette kan lade sig gøre. Informationsvidenskab har ikke 

haft lige så stor tilslutning som tidligere år ved f.eks. U-Days og lignende 

arrangementer. Det er noget man er meget opmærksom på og vil følge til det 

kommende U-Days arrangement og når Kvote-2 ansøgningerne kommer ind.   

- Derudover er man igen i gang med en markedsføringskampagne for 

informationsvidenskab, hvor der er ved at blive lavet en film mhp. 

rekruttering. 

- På både Digital Design og Informationsvidenskab skal der arbejdes med at 

udarbejde en førstetårspakke til studiestart. Det bliver sat i gang over foråret 

og det er med inspiration fra Medievidenskab, som til sidste studiestart havde 

en sådan pakke. Tanken er at samle aktiviteter både i studiestarten og 

aktiviteter i løbet af året, som er en indsats for at få de studerende til at deltage 

i aktiviteter. 

Delpolitik 2 - Struktur og forløb:  

- Begge bacheloruddannelser har været igennem et fuldt gennemløb, så der skal 

ses på, om der skal justeres eller foretages nogle ændringer i disse 
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studieordninger til 2023, her bliver studerende og fagkoordinatorer også 

inddraget.  

Delpolitik 4 - Studiemiljø: 

- Projektet om Campus 2.0 er stadig i gang, men er sat lidt på pause for nu.  

- MB er i dialog med Medievidenskab mhp. at fagrådene kan få nogle lokaler i 

Adorno til rådighed.   

- Der arbejdes videre med faglig dag både i fagkoordinator gruppen og i UN, der 

skal fastlægges en dag i foråret til dette hvis muligt. Der er ønske om at UN 

også skal inddrages i dette.  

Delpolitik 5: Relation til arbejdsmarkedet: 

- Det er planen at dialogen med Advisory board skal optages igen efter dialoger i 

efteråret.  

- Fagkoordinator gruppen har drøftet muligheden for virksomhedsbesøg og om 

der skal findes andre formater, da mange er blevet aflyst det sidste år pga. 

corona. 

- Der kan også ses mere på praktikdatabaser jf. drøftelse ved punkt 2.  

- Der er blevet oprettet en fagkoordinator-rolle mhp. at dække dette område 

også.  

 

UN besluttede at fortsætte de indsatser, der allerede er igangsat fremadrettet og at 

følge op på dem løbende på UN-møder. 

 

4. Mødeplan for UN (Beslutningspunkt) 

UN godkendte foreløbigt nedenstående mødeplan og aftalte at godkende den endeligt 

på næste møde i februar med de nye medlemmer. 

 

• D. 11. februar 9-11 (konstituerende møde) 

• D. 18. marts 9-11 

• D. 22. april 9-11 

• D. 18. maj 9-11 

• D. 17. juni 9-11  

 

5. Opsamling på møde med aftagerpanel/-forum (Orientering) (10 min) 

Morten Breinbjerg orienterede om at processen om aftagerpaneler og forums er i gang, 

der har ikke været nogle møder endnu at orientere fra.  

 

6. Meddelelser/Nyt fra 

6.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 

MB fortalte at der i det kommende semester er planlagt fysisk undervisning – hvis der 

opstår sydom mm. pga. corona, så tages der pragmatiske løsninger hen ad vejen. 

Hertil fortalte LKH, at studienævnet har argumenteret for, at der skulle laves mere 

lokale løsninger denne gang, da udfordringerne kan være forskellige på tværs af 

afdelingerne. 
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6.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

Intet til punktet 

6.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

Intet til punktet  

 

6.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studievejledningen orienterede om:  

- At der afholdes tilvalgsdag d. 10. februar 

- At der afholdes U-Days sidst i februar – det er stadig ikke sikkert om det bliver 

på zoom eller fysisk. 

- Ka-vejledningen afholder et årgangsmøde om speciale. 

- Der afholdes karriereveje, hvor tidligere studerende kommer ind og fortæller 

om deres vej til arbejdsmarkedet. 

 

Underviser spurgte ind til om studievejledningen havde en generel fornemmelse af, 

hvordan det gik med de studerende efter denne nedlukning. Studievejleder fortalte at 

det generelt er meget blandet. Nogle studerende trives med online-undervisning og 

andre har det svært med det. 

 

UN aftalte derefter at have en drøftelse på kommende UN-møde, omkring de 

studerendes motivation og faglige niveau i lyset af corona. 

 

6.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

Sine Gyde Meler (SGM) orienterede om at nyhedsbrevet fra Arts Studier kan findes på 

underviserportalen. Derudover orienterede SGM om, at der afholdes Arts 

Uddannelsesdag d. 15. marts 2022.  

 

7. Forslag til kommende møder  

7.1 Forslag til kommende UN-møder 

• Studerende trivsel/motivation/faglige niveau efter corona og 

tilbagevenden til campus.  

7.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

 

8. Evt. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier

