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Mødedato: den 18. marts 2021 kl. 08.15-10.00 

Mødested: Lunchroom Nygaard - Lokale 229 

Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Digital design og Informationsvidenskab 

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

 

Studentermedlemmer: Julie Fey (UN-forperson og SN-repræsentant) og Jakob Kleofas 

Adolph. 

 

Observatører: Sine Gyde Meler (SNUK, ref), Klara Sejersen (studievejleder), Frederik 

Alexander Thuesen (studerende). 

 

Fraværende: Sara Badstue Larsen (afdelingskonsulent), Peter Danholt, Sofie Fürster-

ling Mønster og Erna Holst Rokne. 

 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (5 min) 

UN godkendte dagsorden til dagens møde, der var ingen opfølgning op på referatet fra 

mødet den 28. februar 2022. 

 

2. De studerendes punkt (15 min) 

Næstforperson Julie Fey (JF) fortalte at hun gerne vil arbejde med at gøre medstude-

rende opmærksomme på, at UN findes og at det er et forum, hvor studerende har en 

kanal direkte undervisere og afdelingsleder og har mulighed for at bringe forskellige 

emner op, der relaterer sig til ens uddannelse. JG vil gerne skrive ud på de forskellige 

facebooksider og lignende, om de studerende har nogle emner og evt. sætte formøder 

op blandt de studerende der er medlem i UN. Det kan også gøres reklame i forbindelse 

med arrangementer/årgangsmøder som studievejledningen laver.  

 

3. Godkendelse af fagbilag Master IT (Beslutningspunkt) (10 min) 

Morten Breinbjerg (MB) fortalte kort om Master-IT og det samarbejde man har med 

IT-vest med at udbyde denne masteruddannelse. 

 

UN godkendte fagbilagene for Master i IT uden yderlige kommentarer.  

 

Næste skridt:  

Sine Gyde Meler (SGM) informerer Peter Danholt og Maja Sloth Thuborg om UN’s be-

handling, som derefter sender dette videre til koordinationsudvalget. Koordinations-

udvalget behandler kommentarerne d. 26. april og ændringerne til fagbilaget vil heref-

ter være gældende fra efterårssemesteret 2022. 

 

4. Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt) (20 min) 
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Uddannelsesnævnet drøftede og kommenterede evalueringerne af projektorienteret 

forløb for E21 fra hhv. studerende og projektværter med særlig opmærksomhed på de 

tre delelementer af det projektorienterede forløb og på sammenhængen mellem disse 

tre delelementer: 1. Vejledning og/eller undervisning, 2. Forløbet hos projektværten og 

3. Eksamensformen samt den generelle sammenhæng på hele semesteret.  

 

UN drøftede evalueringerne med udgangspunkt i de sammenfatninger ”forklæder” 

som var bilag til punktet. De overordnede opmærksomhedspunkter i evaluering var:  

- At evalueringerne ser meget positive ud, de fleste studerende oplever det som 

et fagligt givende forløb. De studerende oplever at deres kompetencer kan bru-

ges ude i virksomhederne. 

- Praktikværterne er også rigtig glade for de studerende og vil gerne have dem 

ud i praktik. 

- Det er meget forskelligt, hvad de studerende ønsker fra deres praktikværter og 

det er meget forskelligt, hvordan praktikværterne tager imod dem og hvilke 

opgaver de får.  

- UN drøftede hvordan portfoliopgaverne kan formuleres og om de skal være 

mere standardiserede eller tilpasses til de typer at projektforløb de studerende 

er ude i. Det skal drøftes videre på vejlederniveau, hvad der bedst at gøre 

fremadrettet.  

- Processen omkring valg af vejleder til projektorienteret forløb blev diskuteret. 

Det er en proces som nogle studerende kan være lidt usikre på, fordi de selv 

skal tage kontakt til undervisere, men studievejledningen fortæller altid om 

det på årgangsmøder. Dette kan ligeledes tages op blandt underviserne, hvor-

dan man hjælper de studerende bedst. 

- Det blev afslutningsvis drøftet, hvordan man kan have mere kontakt til prak-

tikværterne, imens de studerende er ude. Der er ikke timer til at vejleder kan 

komme på besøg på praktikstederne, men det skal drøftes hvordan man kan 

skabe den kontakt på en anden måde.  

 

Det blev aftalt at have et møde blandt de underviserne om: portfolioopgaverne, pro-

cessen omkring valg af vejleder samt kontakt til praktikværter bliver drøftet.  

 

5. Studieintroduktion og førsteårspakke (drøftelsespunkt) (20 min) 

MB fortalte kort om baggrunden for at udbyde førsteårspakken. Institutledelsen har 

fokus på det første studieår og hvordan førsteårsfrafald kan mindskes. Derfor vil man 

gerne lave disse pakker, som indeholder en række aktiviteter for de studerende, som 

gerne skulle holde fast i dem på det første år. 

 

Studerende på mødet kom med inputs til hvilke aktiviteter de mener sådan en pakke 

bør indeholde. De forslog blandt andet: 
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- At man tidligt skal give de studerende et fagligt indblik i de kurser, der kom-

mer senere på uddannelsen. 

- Det kan gøres ved at ældre studerende kommer og fortæller om de fag og ople-

velser de har haft på senere semestre og på den måde give en forsmag på, hvad 

der venter. Dette kan også være en underviser, som typisk vil undervise på se-

nere semestre som kommer og introducerer til noget af det faglige stof som de 

studerende vil blive introduceret til på en senere tidspunkt. Det kan evt. være 

nogle af de mere praksisorienteret kurser på DD eksempelvis.   

- At få fortællingen ud om, at det er hårdt i starten af studiet, men at det også 

ændrer sig i løbet af semestrene.  

- At have en dag hvor studerende kommer og præsenterer de bachelorprojekter 

de har lavet, for at man som førsteårsstuderende kan få en fornemmelse af no-

get af det faglige stod man kan arbejde med senere. Det kan også være specia-

ler.  

 

MB fortalte at det er planen at førsteårspakken bliver udrullet til næste studiestart i 

september og at den skal indeholde både nogle mere klassiske introforløb og så skal 

der arbejdes med forskellige aktiviteter. Den foreløbige førsteårspakke med et mere 

detaljeret program vil blive præsenteret for UN på et senere møde.  

 

6. Orientering og dialog om igangsættelse af proces for udvikling af nye 

studieordninger (orientering- og drøftelsespunkt) (20min) 

Uddannelsesnævnet blev orienteret om at der ønskes at sættes gang i studieordnings-

processer i foråret. Der er ønsker om at sætte gang i studieordningsrevisioner af de to 

BA-uddannelser, der nu har haft et fuldt gennemløb. MB fortalte, at der er afholdt to 

møder i undervisergruppen mhp. at drøfte, hvilke ønsker der er til ændringer. MB vil 

meget gerne inddrage de studerende i processen og få deres input og evt. ønsker til 

ændringer. Tidligere har man holdt nogle mini-workshops for de studerende, hvor de 

kunne komme og give deres idéer og inputs, hvor dagen er blevet afsluttet med pizza.  

 

Det blev aftalt at holde en lignende workshop for de studerende, hvor de kan komme 

en eftermiddag og give inputs. MB går videre med at finde datoerne, hvor sådan et 

møde kan ligge en gang efter påske. Der er tale om to møder et for DD-studerende og 

et for INF-studerende.  Når der er nogle datoer og et format klar, så vil Julie Fey gerne 

skrive ud i de forskellige facebookgrupper og invitere studerende til workshopsene. 

 

7. Orientering om studieordningsændringer efter behandling i dekana-

tet til ikrafttrædelse 1.september indeværende år (orientering) (5 

min) 

MB informerede UN om at prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne 

forslag til studieordningsændringer. På DDINF er der tale om følgende studieord-

ningsændringer der blevet behandlet i dekanatet:  
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Godkendte ændringer: 

Projektorienteret forløb: Ka i Informationsvidenskab (2021) og Ka Digital Design 

(2021) 

- Tilføjelse af forløb: Innovation og entreprenørskab 

- Det er et forløb der laves sammen med The Kitchen, hvor de studerende kan 

være i praktik i egen virksomhed.  

 

Ikke-godkendte ændringer:  

Data og digital kultur: Ka i Digital design (2021) 

- Tilføjelse af undervisningsdeltagelse som forudsætningskrav 

 

De godkendte studieordningsændringer publiceres og træder i kraft i studieordningen 

1. september. Efterårsfag offentliggøres i kursuskataloget pr. 1. april. 

 

8. Meddelelser/Nyt fra (15 min) 

8.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 

Intet til punktet.  

8.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

Intet til punktet 

8.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

Intet til punktet. 

8.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studievejleder orienterede om:  

- At Ba-vejledningen har afholdt U-Days, der har ikke været så mange, som der 

plejer.  

- At der er afholdt årgangsmøde, mange henvendelser om Summer University.  

- At Ka-vejledning har afholdt karriere veje og der var et godt fremmøde. Der 

blev bl.a. talt om specialevejledning.  

 

8.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

SGM orienterede om at marts måneds nyhedsbrev fra Arts Studier kan findes på un-

derviserportalen. Overskrifterne i nyhedsbrevet er:  

• Ansættelse af Trivselskoordinator forlænget med et år 

• IV-fag for efteråret 2022 og foråret 2023 kan nu ses i kursuskataloget 

• Arts Uddannelsesdag 15. marts 2022. Der sættes fokus på, hvordan vi gerne vil 

møde erhvervsliv og det omgivende samfund med ’det særligt humanistiske’ – 

og hvad er det? 

• STYRK-arrangementer til studerende med fokus på motivation, balance og ek-

samensteknik 

• Power BI workshops 2022 - Årlig status og uddannelsesevalueringer 

 

9. Forslag til kommende møder (5 min) 

9.1 Forslag til kommende UN-møder 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier
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• Drøftelse om processen omkring projektorienteret forløb, om der kan laves et 

arrangement hvor både processen for søgning kan drøftes (valg af vejleder, 

formelle regler om længde på praktik mm.) 

• Førsteårspakke  

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

 

10. Evt. 

 


