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Mødedato: d. 11. januar 2023 kl. 09-11.  

Mødested: Wiener-bygningen, lokale 120  

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: Christian Graversgaard (studievejleder) og Sine Gyde Meler (SNUK, ref).  

 

Fraværende:  

Sofie Fürsterling Mønster, Erna Holst Rokne, Frederik Alexander Thuesen, Sara Badstue 

Larsen (afdelingskonsulent) og Jakob Kleofas Adolph. 

 

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

UN godkendte dagsorden til dagens møde. Der var ingen opfølgning på referat fra 

mødet d. 18. november 2022. 

 

2. De studerendes punkt (10 min) 

Der var intet til punktet.  

 

3. Fjernelse af forudsætningskrav (beslutningspunkt) (30 min) 
Uddannelsesnævnet blev i maj/juni orienteret om, at der den 01.09.2022 træder en ny 

eksamensbekendtgørelse i kraft, som indeholder større ændringer i beskrivelsen af og 

kravene til forudsætningskrav. På den baggrund er der i efteråret blevet arbejdet med 

ændringer til studieordningerne på afdelingen i forbindelse med fjernelse af 

forudsætningskrav. 

 

Uddannelsesnævnet behandlede forslag til studieordningsændringerne, forslagene var 

udsendt som bilag til mødet. Afdelingsleder Morten Breinbjerg (MB) præsenterede en 

oversigt over ændringerne i studieordningerne, hvorefter UN gennemgik ændringerne.  

UN kommenterede på forslagene undervejs:   

 

• BA Informationsvidenskab: Brugerdrevet design:  
Hvis muligt, så ønsker UN at følgende sætning slettes: Den mundtlige prøve 
afholdes på en måde så, der kan foretages en individuel bedømmelse.  

• BA Informationsvidenskab: Organisationsetnografi:  
MB orienterede om at der mangler en sidste afklaringen ift. ændringen i dette 
fag, MB gennemgik de forslag som undervisergruppen har drøftet. UN 
godkendte at undervisere på faget finder en løsning.   

• KA Informationsvidenskab: Perspektiveringsfag:  
Ønske om at muligheden for at gruppeeksamen fjernes, så det udelukkende er 
en individuel prøve med omfang 2-3 normalsider. Derudover ønske om at 
følgende tekst slettes:  
Synopsen kan udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 5 studerende. 
Synopsen skal indeholde en problemformulering, en beskrivelse af emnet og 
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metoden, en angivelse af hovedpunkter til diskussion, samt hvordan de 
udvalgte teorier kan inddrages, og en litteraturliste. 

• KA Informationsvidenskab_ Programmering på internettet - Back-end:  
UN drøftede muligheden for at slette eller ændre i nedenstående sætning, så 
det ikke er fastlagt i studieordningen hvad produktet indeholder. UN ser både 
fordele og ulemper ved at det er præciseret i studieordningen. MB vil drøfte 
det med undervisere på faget. 

o Før prøven fremstiller den studerende en applikation, der indeholder 
et interfacedesign til klientsiden, men som særligt fokuserer på 
funktionaliteten af serversiden. Applikationen kan fremstilles 
individuelt eller i grupper, men synopsen og den mundtlige prøve er 
individuel. I synopsen skal den studerende beskrive tekniske 
beslutninger, forklare den underliggende arkitektur bag 
programmeringsvalg og reflektere over styrkerne og svaghederne i 
udviklingen og resultaterne. Synopsen skal også indeholde links til 
appen og kildekoden. 

• BA digital design 2018: Designprojekt: 
Det skrives ind at produktet skal udarbejdes af den studerende selv. UN gav 
følgende forslag til tekst: Omprøven er en mundtlig præsentation af et 
færdigt digitalt produkt, som den studerende selv har udarbejdet og med 
perspektivering til fagets pensum. Varighed 30 minutter. 

• KA digital design: Perspektiveringsfag:  
UN havde samme kommentarer til perspektiveringsfaget på KA 
Informationsvidenskab. 

 

Beslutning: 

Uddannelsesnævnet godkendte alle ændringsforslag til studieordninger med 

ovenstående kommentarer og indstillede dem til behandling i studienævnet. 

 

4. Opsamling på møde med aftagerforum (orienterings- og 

drøftelsespunkt) (15 min) 

MB orienterede fra efterårets møde med aftagerforum d. 17. november 2022., som 

bilag til punktet var referatet fra aftagerforum mødet. Et af temaerne på mødet var et 

kommende virksomhedsevent, som planlægges til at blive afholdt i løbet marts. Det er 

ved at blive planlagt, hvilket format og hvilke virksomheder, der skal inviteres til 

dagen, der er et ønske om at ca. 15 virksomheder deltager. Underviserne bliver 

inviteret med til dialog om, hvordan formatet kan gentænkes og virksomhederne i 

aftagerforum høres ift. hvilke temaer, som de ønsker at drøfte. 

 

UN drøftede at der er to større arrangementer (K-dag og virksomhedsevent) med 

virksomheder i hhv. marts og april, så derfor kan det være en usikkerhed ift. om 

virksomheder ønsker at stille op til begge.  

Der er dog et ønske om at have et selvstændigt arrangement særligt for studerende på 

Informationsvidenskab og Digital Design. Det blev også påpeget at 

virksomhedseventet, kan være en mulighed for andre typer af virksomheder, kan 

deltage end dem som typisk deltager på K-dagen. 
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Det blev forslået at virksomhedseventet fremadrettet lægges før 1. marts, hvor 

bachelorstuderende skal søge kandidatuddannelse, fordi studerende har givet udtryk 

for at en sådan dag kan give inspiration til valg af uddannelse. MB fortalte derudover 

at der arbejders på en kommunikationsstrategi ift. at brede kendskab til 

arrangementet ud og skabe synlighed om eventsene.  

 

5. Mødeplan kommende år (beslutningspunkt) (5 min) 

 

UN godkendte den foreløbig mødeplanen og aftalte at endelig godkende mødeplanen 

på førstkommende møde efter konstitueringen i februar.  

 

Fredag d. 10. februar kl. 12-14 

Fredag d. 17. marts kl. 12-14  

Fredag d. 14. april kl. 12-14 

Fredag d. 12. maj kl. 11-13 

Fredag d. 16. juni. 12-14 

 

6. Meddelelser/Nyt fra (10 min) 

6.1. Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 

MB orienterede om at: 

• Der skal være drøftelser i lærergruppen om, hvordan 

undervisningsplanlægningen kan sikres i god tid.   

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

repræsentanter 

Lone Kofoed Hansen stopper som studienævnsforperson fra 1. februar 2023. LKH 

fortsætter som SN-repræsentant for uddannelsesnævnet for DDINF.   

 

6.3. Meddelelser/nyt fra de studerende 

Intet til punktet. 

6.4. Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studievejleder orienterede om at der:  

• Er travlt i studievejledningen, der er mange henvendelser fra studerende og 

oplevelser er at de studerende er pressede. 

• Karriereveje afholdes i slutningen af januar og planlægningen er i gang.  

 

6.5. Meddelelser / nyt fra Arts studier 

SGM orienterede om at nyhedsbrevet for januar kan findes online på underviserportalen. 

Overskrifter i nyhedsbrevet er: 

• Nyt online univers skal understøtte kvalitetsarbejdet på AU 

• Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 

• Studerende med funktionsnedsættelser 

• Brug af AI chatrobotter er ikke tilladt til eksamen 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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7. Forslag til kommende møder (5 min) 

7.1. 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.  

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

 

8. Evt. 

 


