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Mødedato: d. 18. maj 2022 kl. 9-11  

Mødested: 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 (SN-repræsentant og UN-næstforperson),  

 

Observatører: Sara Badstue Larsen (afdelingskonsulent), Gustav Petersen 

(studievejleder), Ulla Hjort Andersen (AC-medarbejder) og Sine Gyde Meler (SNUK, 

ref). 

 

Fraværende: Sofie Fürsterling Mønster, Erna Holst Rokne, Jakob Kleofas Adolph og 

Frederik Alexander Thuesen og Peter Danholt. 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat  

UN godkendte dagsorden til dagens møde, hvor punkt 5 og 6 blev udskudt til et 

kommende møde. Der var ingen opfølgning på referatet fra mødet den 22. april 2022. 

 

2. De studerendes punkt  
Julie Fey (JF) orienterede om at nogle studerende på sidste studienævnsmøde 
drøftede digital kommunikation mellem studerende og undervisere. Det handlede 
primært om at nogle studerende på andre afdelinger har udtrykt at det er 
uhensigtsmæssigt, at kommunikation fra undervisere foregår via forskellige platforme 
og at Brightspace anvendes forskelligt af underviserne. Derfor blev det aftalt at SN-
repræsentanterne vil spørge i deres respektive UN, om det er en generel udfordring. 

Da der var afbud fra flere studerende på mødet, aftalte UN at emnet kunne bringes op 
på et andet møde, hvor der er flere studerende til stede. UN drøftede i forlængelse 
heraf, at undervisere og afdelingskonsulent oplever at de studerende ikke altid ser de 
informationer som eks. bliver sendt ud på Brightspace omkring arrangementer eller 
lignende, og at der er tvivl om hvilke kanaler, der bedst når de studerende. Det blev 
aftalt at drøfte brugen af Brightspace og digital kommunikation på et fremtidigt møde i 
undervisergruppen. 

3. Årlig status (Drøftelse og beslutningspunkt) 

På mødet behandlede UN handleplaner for 2022, som en del af årlig status. Årlig 

status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetsarbejde 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 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2022.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts.pdf
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arbejde med i det kommende kvalitetsår for at sikre uddannelsens kvalitet jf. AUs 

kvalitetspolitik. 

 

Morten Breinbjerg (MB) præsenterede de foreløbige handleplaner for 2022 (bilag 3.1-

3.4), som er udarbejdet på baggrund af indikatorkort og baggrundsdata for 2022 og de 

drøftelser UN havde på sidste møde, hvor datamaterialet blev behandlet. Mange af 

handlingerne er ført videre fra sidste års handleplaner og flere tiltag går på tværs af de 

fire handleplaner, nogle af de nye tiltag som er blevet skrevet ind i handleplanerne er: 

 

BA Digital design:  

Delpolitik 1:  

Førsteårspakkerne er blevet skrevet ind, som et tiltag der kan mindske 

førsteårsfrafalet.  

 

Delpolitik 2 og 3: 

Studieintensitet er et generelt opmærksomhedspunkt på tværs af handleplanerne. 

Derfor har man tilføjet fokus på semesterkoordinering og studiemiljø i 

handleplanerne. MB fortalte derudover at han gerne vil have en drøftelse omkring 

studieintensitet i UN igen, og høre mere om, hvad de studerende tror kan øge 

studieintensiteten. 

 

KA Digital Design:  

Delpolitik 4: 

Her har et opmærksomhedspunkt indikator 8: ledighed. Noget nyt der er blevet tilføjet 

til handleplanen, er bl.a. en ny mentorordning, hvor alumner skal være mentorer for 

studerende på 1. semester på kandidatuddannelsen. Det er et tiltag, som man håber 

styrke kontakten til arbejdsmarkedet tidligt. Derudover er der aftalt et møde i 

aftagerpanel og fortsat fokus på projektorienteret forløb mm.  

 

BA Informationsvidenskab 

Delpolitik 1:  

Her er førsteårspakkerne også skrevet ind som et tiltag, der skal mindske 

førsteårsfrafaldet.  

 

Delpolitik 2 og 3: 

Ligesom på BA Digital Design er der skrevet handlinger ind med fokus på at øge 

studieintensiteten.  

 

KA Informationsvidenskab 

Delpolitik 4:  

Her har et opmærksomhedspunkt også været ledighed, der er endnu ikke sat gang i en 

mentorordning, men hvis det bliver en succes på Digital design, vil man også brede det 

til Informationsvidenskab.  

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Kvalitetspolitik/AU-Kvalitetspolitik_FINAL_310122.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Kvalitetspolitik/AU-Kvalitetspolitik_FINAL_310122.pdf
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UN havde derefter mulighed for at kommentere på handleplanerne. Der var enighed 

om at handleplanerne så fine ud og var i tråd med drøftelserne fra sidste møde. I 

forlængelse heraf, havde UN en generel drøftelse af undervisningsevalueringer og 

hvordan kurser og undervisere evalueres. Særligt ift. hvordan bias kan påvirke 

evalueringernes output og det blev drøftet om man skal have en generel drøftelse 

heraf.  

 

Beslutning: 

Uddannelsesnævnet indstillede handleplanerne for 2022 til behandling i 

studienævnet.  

 

Næste skridt: 

Afdelingsleder sender handleplanerne til SN-repræsentant til Mette Olesen 

på meol@au.dk senest d. 20. juni 2022. Studienævnet behandler handleplanerne d. 

29. juni 2022. 

 

 

4. Årsberetning fra censorformandskaberne (Orientering- og 

drøftelsespunkt) 

MB orienterede kort om den indkomne årsberetning fra censorformandskaberne 

(CFM). De fleste kommentarer i årsberetningen er henvendt til andre uddannelser 

tilknytte censorkorpset, og er direkte henvendt til Digital Design og 

Informationsvidenskab. UN drøftede at det kunne tolkes som positivt, at der ikke er 

indkommet direkte kommentarer til uddannelserne. 

 

5. Danmarks Studieundersøgelse, Dimittend (Orientering- og 

drøftelsespunkt) 

Udskudt til kommende møde.  

 

6. Danmark Studieundersøgelse 2021 (SMU) (Orientering- og 

drøftelsespunkt) 

Udskudt til kommende møde 

 

7. Godkendelse af program(mer) for studiestart (Beslutningspunkt) 

Cheftutorerne for DDINF gæstede UN og præsenterede studiestartsprogrammerne for 

Digital Design og Informationsvidenskab til studiestarten 2022. De gennemgik de to 

programmer, som UN havde fået tilsendt. Nogle arrangementer bliver fælles for begge 

uddannelserne og andre bliver særskilt for de to uddannelserne. Det er bl.a. på 

programmet at studenterrepræsentanterne fra UN kan komme og fortælle om UN’s 

arbejde.  

 

mailto:meol@au.dk
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Derudover fortalte cheftutorerne at de har fået sammensat tutorholdet som består af 

ca. 30 tutorerne og at de er i fuld gang med planlægning, hvor der er afholdt to 

planlægningsmøder. 

 

UN stillede efterfølgende spørgsmål til cheftutorerne og programmet, det blev bl.a. 

forslået at de kunne tilføje en rundvisning på Cavi og at de kunne arrangere en 

rundvisning i DD Lab, så de studerende bliver præsenteret for de faciliteter.  

UN kommentere at det var et spændende program og takkede cheftutorerne for at 

komme og præsentere det. Studiestartsprogrammet blev godkendt af UN. 

 

Næste skridt:  

Cheftutorerne skal sende det godkendte program til studiestartskoordinatorerne i 

VEST Jannie Laigaard eller Trine Schouborg senest 1. juni. 

 

8. Mødeplan for UN (Beslutningspunkt) 

UN godkendte nedenstående mødeplan for efteråret 2022.   

 

26. august kl. 12-14 

23. september kl. 12-14  

14. oktober kl. 12-14 

18. november kl. 12-14 

12. december kl. 12-14  

20. januar 2023 kl. 12-14   

 

 

9. Opfølgning på workshop om studieordningsrevisioner 

(Orienteringspunkt)  

MB orienterede om den workshop, der blev afholdt for studerende i april vedr. de 

igangværende studieordningsrevisioner. Der er blevet lavet en skriftlig opsamling fra 

workshoppen, som vil blive inddraget i den videre proces mhp. at afklare, hvilke 

ændringer der skal laves i studieordningerne. Der kom mange brugbare kommentarer 

og feedback, som kan tages med videre i arbejdsgrupperne for 

studieordningsrevisionerne. 

 

Studerende gav udtryk for at det havde været et fint format, hvor der var mulighed for 

at for at give feedback omkring ens uddannelse. Derudover nævnte JF at det kunne 

være fint, hvis de studerende der deltog i workshoppen, får feedback på, hvordan deres 

inputs bliver inddraget videre i processen. 

 

 

10. Meddelelser/Nyt fra 

10.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 
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MB orienterede om at Informationsvidenskab fylder 40 år i 2022 og at der ved 

at blive planlagt et arrangement, hvor det skal fejres. 

  

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

Intet til punktet.  

10.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

Intet til punktet.  

 

10.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studievejleder orienterede om: 

- At der bliver ansat nye studievejledere i vejledningen.  

- At der planlægges årgangsmøder for studerende 2. semester BA og KA 

temaerne er tilvalgsfag og forskellen på at skrive bachelor og speciale.  

 

10.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

Nyhedsbrevet findes online på underviserportalen. 

 

11. Forslag til kommende møder  

11.1 Forslag til kommende UN-møder 

• 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  

 

Det blev forslået at tilføje en temadrøftelse der handler om hvordan UN-arbejdet 

kan gøres endnu mere nærværende for fagmiljøet. Dette er i forlængelse af et 

møde blandt UN-for personer og Studieleder på IKK.  

 

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

 

12. Evt. 

UN drøftede muligheden for at oprette en Instagram profil for DDINF, som styres af 

studerende fra uddannelsen, efter inspiration fra en lignende profil på 

Medievidenskab. UN var enige i at det kunne være en god ide at have noget lignende, 

men at der først bør afklares hvor meget aktivitet der er på profilen og hvad den 

bruges til. Dette vil Sara Badstue Larsen, vil gå videre med at undersøge. 

 

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

