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Mødedato: 18. november 2022 kl. 12-14.  

Mødested: Brandorff Lounge, Wiener bygningen 

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. 

 

Studentermedlemmer: Sofie Fürsterling Mønster, Erna Holst Rokne og  

Observatører: Frederik Alexander Thuesen (studerende), Sara Badstue Larsen 

(afdelingskonsulent), Ulla Hjort Andersen (Erhvervskonsulent), Sine Gyde Meler 

(SNUK, ref) og Freja Molme (studievejleder). 

 

Fraværende: Jakob Kleofas Adolph 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat  

UN godkendte dagsordenen til dagens møde og der var ingen opfølgning på referatet 

fra mødet d. 23. september 2022. 

 

2. De studerendes punkt  

De studerende orientererede om, at de skiftes til at deltage på studienævnsmøderne 

resten året efter tidligere SN-repræsentant er trådt ud af UN.  

 

3. Valg på AU (status) 

Afdelingsleder Morten Breinbjerg (MB) fortalte at fire studerende har valgt at stille op 

til uddannelsesnævnet for 2023. I januar eller februar vil det nye UN konstituere sig og 

vælge en næstforperson blandt de studerende. 

 

4. Status på handleplaner fra årlig status (drøftelses- og evt. 

beslutningspunkt) 

MB orienterede om handleplanernes status efter behandling i Studienævn og 

studieleders godkendelse. 

 

MB fortalte at følgende handlinger er igangsat: 

• Delpolitik 1: De faglige værktøjskasser (førsteårspakken) er rullet ud for første 

gang på første semester på BA-uddannelserne, som skal bidrage til at styrke 

studiestarten.  

• Delpolitik 3: Projektet om Campus 2.0 og drøftelserne om ønsker til de fysiske 

undervisningsfaciliteter er så småt begyndt. Der skal bl.a. findes nye lokaler til 

erstatning for Adorno.  

• Delpolitik 4: Mentorordningerne er i gang for andet år og er en indsat til at 

både at styrke studiemiljø og tilknytning til arbejdsmarked. 
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• Delpolitik 4: Der er nedsat et nyt aftagerfora og første møde blev afholdt d. 17. 

november, det skal ligeledes styrke tilknytning til arbejdsmarkedet. På mødet 

blev der bl.a. drøftet formater for praktikdage og hvordan aftagere kan 

inviteres ind til løbende drøftelser. 

 

Der vil løbende blive fulgt op de igangsatte handlinger og UN vil i foråret igen se på 

handleplanerne, som en del af Årlig status.  

 

5. Diversitet i pensum (drøftelsespunkt) 

På uddannelsesnævnsmødet i september blev det ifm. behandling af 

undervisningsevalueringerne aftalt at sætte et punkt om diversitet i pensum på 

dagsorden. Baggrunden udspringer af drøftelser, som også har været løbende i 

fagmiljøet.  

 

Lone Koefoed Hansen (LKH) fortalte at der har været en række af webinarer omkring 

diversitet i pensum, hvor det både handlede om mængden af divers pensum og om 

hvordan undervisere italesætter diversitet i undervisningen og pensum. Der har været 

en orientering om dette i studienævnet.  

LKH kommenterede at det er en vigtig drøftelse, at have og at undervisere er bevidste 

om deres valg og fravalg i eks. udvælgelse af pensum og hvad det betyder for 

konteksten. Studerende gav ligeledes udtryk for, at de ser det som et vigtigt emne at 

drøfte, der er et ansvar hos undervisere om, at være gennemsigtige om eget ståsted, 

sådan at studerende kan være kritiske overfor det de præsenteres for undervisingen. 

Da de studerende også har et ansvar for at stille sig kritisk overfor pensum mm. 

Studerende vil ofte tænke at det de møder på første semesterer ”sandheden” fordi de 

ikke kender fagfeltet – derfor bør der opfordres til at forholde sig kritisk overfor 

pensum og det de præsenteres for fra starten af uddannelsen. Studerende oplever at 

det sker undervejs og at nogle undervisere allerede er opmærksomme på det.  

UN drøftede at huske diversitet ikke kun handler køn, men handler om diversitet i 

mangler felter.  

 

Der var enighed i UN om at det er et vigtigt emne, som der ønskes en videre drøftelse 

af. Det blev i første omgang aftalt at UN vil opfordre undervisere om at have en 

drøftelse i fagkollegiet om, hvordan de ser diversitet i pensum/undervisning. UN 

aftalte at tage punktet op igen i det nye år, efter konstitutionen af det nye UN.   

 

6. Godkendelse og indstilling af studieordningsændringer 

(beslutningspunkt) 

UN behandlede forslag til studieordningsændringer i følgende studieordninger og fag:  

 

BA Informationsvidenskab 
• IT, mennesker og samfund –sproglige rettelser og præciseringer. 

• Forretning og IT -  tilpasning af indhold så det stemmer med ECTS belastning.  

• Data studier – sproglige rettelser og præciseringer 
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• Digital kommunikation - sproglige rettelser og præciseringer 

• Brugerdrevet design - præciseringer af formålsbeskrivelse. 

• Interfaceanalyse – tilføjelse af tekst i formålsbeskrivelse og tilføjelse af en 
videnspind og tydeliggøres af hvilke metoder der arbejdes med i faget.  

 
 

BA Digital design 
• Interaktionsteknologier – der er blevet slettet en formulering om bindingen til 

et andet fag. 

• Studerende kommenterede til dette ændringsforslag at skrive ind at faget 
indeholder programmering.  

 

Studerende på mødet gav udtryk for at konkrete formuleringer i studieordningerne er 

at foretrække, men at hvis der er nævnt i studieordninger, at der arbejdes med en 

bestemt metode, så forventer de studerende at blive præsenteret for det og bliver ofte 

skuffede hvis det ikke sker.   

 

Beslutning: 

UN godkendte forslagene og indstillede forslagene til studieordningsændringer til 

behandling i studienævnet, med kommentaren om at tilføje og rette de justeringer som 

blev noteret i bilagene undervejs.  

 

 

7. Meddelelser/Nyt fra 

7.1. Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 

Intet til punktet.  

7.2. Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-

repræsentanter 

Intet til punktet 

7.3. Meddelelser/nyt fra de studerende 

Intet til punktet 

7.4. Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studievejleder fortalte at: 

• Der afholdes oplæg om kandidatuddannelserne, hvor BA-studerende inviteres 

• BA-vejledningen har fået en del henvendelser omkring studiegruppedannelsen 

på første semester – nogle studerende er frustrerede over at de skal skifte 

gruppe ofte.  

• LKH og Peter Danholt fortalte at de er opmærksomme på udfordringen og at 

de er i dialog med de studerende om, hvordan de kan få det til at fungere. Det 

er nyt forsøg at have skiftende studiegrupper, fordi der tidligere har været 

problemer med at nogle studerende fra start endte i grupper som ikke 

fungerede. 

 

7.5. Meddelelser / nyt fra Arts studier 

SGM fortalte at Nyhedsbrevet findes online på underviserportalen. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Overskrifter i nyhedsbrevet er: 

• Skemaerne for forårssemesteret 2023 er offentliggjort 

• Studiediagrammer for nye studieordninger til 2023 er nu online på 

studieguiden 

• EVU undervisningsmiljøundersøgelse – udvidet spørgeramme E22 

• Summer University 2023 udbud 

• Ny Power BI rapport ”Vejen til første job” 

• Indmelding af opfyldte forudsætningskrav til vintereksamen 

 

7.6. Udtalelser til studerende 

Hvis studerende ønsker udtalelse for deres deltagelse i uddannelsesnævnet, 

kan de sende navn, fødselsdag, antal år i UN, evt. andre roller i forbindelse 

med UN til UN-sekretær Sine Gyde Meler på mail sgm@au.dk  

 

 

8. Forslag til kommende møder  

8.1. Forslag til kommende UN-møder 

• Projektorienteret forløb (”start” arrangement, valg af vejleder, formelle 

regler om længde på praktik mm.) 

• UN’ arbejde i relation til SN, fagmiljø og Årshjul 

• Trygge læringsrum  

 

8.2. Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

 

9. Evt. 

Peter Danholt fortalte at uddannelsen har fagsider under AU Library, hvor der er 

beskrivelser af uddannelsen, som er meget forældet. MB vil se nærmere på hvilken 

informationer der er på siderne og få det opdateret og se på muligheder for at Digital 

Design også får en tilsvarende side på AU Library.  

 

mailto:sgm@au.dk

