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Mødedato: Fredag den 19. marts 2021 kl. 9-11 
Mødested: Zoom møde  
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Digital design og Informationsvidenskab 
 
Deltagere:  
Undervisere: Morten Breinbjerg (afdelingsleder og forperson for UN); Lone Koefoed 
Hansen (fagkoordinator digital design), Eva Eriksen. 
Studerende: Laura Felsted Rasmussen, Frederik Alexander Thuesen  
 
Observatører: Birgitte Svenstrup Klostergaard (Arts studier, referent), Marie Bødker 
 (studenterstudievejledningen). 
 
 
Fraværende: Sara Badstue Larsen (afdelingskonsulent), Jakob Adolph, Peter Danholt 
(fagkoordinator informationsvidenskab), 

 
 

 
 Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat 

(beslutningspunkt) (5 min) 
UN godkendte dagsordenen og referatet fra d. 17. februar 2021. Det blev aftalt at 
materiale til UN-møder fremadrettet og indtil universitetet åbner op igen i tillæg til o-
drevet sendes rundt på mail. 
 
 

 Opsamling på uddannelsesevalueringsmøder (orienteringspunkt) 
(1o min) 

Morten Breinbjerg (MB) orienterede UN om uddannelsesevalueringsmøderne som 
foregik i efteråret 2020, og fremhævede tiltag for uddannelserne, der er indarbejdet i 
de reviderede handleplaner. Generelt er der tale om to velfungerende uddannelser, der 
er dog to primære udfordringer – første årsfrafald og ledighed.  For at bekæmpe første 
års frafald har man bl.a. i gangsat en indsats omkring første studieår, som skal 
understøtte de studerendes faglige og sociale engagement og trivsel.   
I fht. ledighed (målt i 4-7. kvartal) og beskæftigelse er udfordringen til dels 
konjunkturbestemt, samtidig kommer de studerende i arbejde, men for nogle tager det 
lidt længere tid som rækker ud over den målte periode. Afdelingen arbejder her bl.a. 
med at øge dialogen med aftagere fra aftagerpanelet samt afholder 
kompetenceworkshops hvor studerende trænes i at oversætte de kompetencer de får 
gennem uddannelsen.  
Som en del af evalueringen blev det også drøftet, at BA-uddannelserne i digital design 
og informationsvidenskab skal revideres inden for den nærmeste fremtid, de har haft 
fuldt gennemløb i 2021.  
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Beslutning: 
Det blev aftalt at Birgitte Svenstrup Klostergaard (BSK) lægger evalueringsrapporterne 
fra uddannelsesevalueringerne ud på o-drevet. BSK gjorde opmærksom på 
fortrolighedsprincippet i forbindelse med deling af rapporterne.  
 
 

 Behandling af nødstudieordninger for digital design og 
informationsvidenskab sommereksamen 2021 (beslutningspunkt) 
(15 min) 

Afdelingsleder og UN-forpersonskab er blevet bedt om, at udarbejde en plan for, 
hvordan der kan afholdes eksamen virtuelt, hvis eksamenerne ikke kan foregå på 
campus i sommeren 2021.  
Fakultetets uddannelsesledelse har besluttet, at vi som udgangspunkt omlægger til 
zoom, hvis vi får behov for en plan B. Tilsvarende er plan B for skriftlige tilsynsprøver 
de korte bundne hjemmeopgaver. Nødstudieordninger vil kun træde i kraft ved en evt. 
nedlukning af universitetet.  
Retningslinjer for afholdelse af sommereksamen 2021 kan tilgås her: 
(https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/.  
 
MB orienterede UN om omlægningen af prøverne i det medsendte skema. Der er som 
udgangspunkt ingen nødstudieordninger. UN havde to spørgsmål til omlægningen til 
de nedenstående fag. BSK undersøger svar på disse.  
 
Brugerdrevet design: Er det muligt at afholde eksamen asynkront? Hvis det er 
muligt at afholde asynkront vil Morten Breinbjerg gerne undersøge om der er en 
anden mulighed for afvikling af eksamen på faget sammen med den relevante 
underviser.  
 
Perspektiveringsfag: 3D-interaktion: MB ønsker ikke at rykke eksamen til 
august, men at afholde den mundtligt onside. Hvis ikke det er muligt onside, vil man 
gerne afholde eksamen i almindelig termin online.  
 
Frist for UN til at behandle og indstille nødstudieordninger (både forårsfag og skæve 
omprøver) til godkendelse i SN er d.25. marts. 
 
UN’s beslutning:  
UN godkendte oversigten over omlægning af prøver og nødstudieordninger for digital 
design og informationsvidenskab med ovenstående bemærkninger, og indstillede dem 
til godkendelse i studienævnet.  
 
 

 Campus 2.0 (fast drøftelsespunkt) (10 min) 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/
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AL orienterede om status på campus 2.0. Der er kommet et inspirationskatalog 
udarbejdet af Arkitema med idéer til hvordan et nyt campus kan se ud. I april afholdes 
der et stormøde hvor Arkitema kommer og fremlægger rapporten, derefter lægges der 
op til lokale drøftelser.  Der vil blive afholdt møder på afdelingsniveau og i den 
nedsatte referencegruppe. De studerende inddrages i forbindelse med drøftelser på 
afdelingsniveau. 
 
Beslutning: 
Til næste møde drøfter UN planerne for campus 2.0 på baggrund af den fremlagde 
rapport. De studerende kan inddrages i form af de forskellige faglige og sociale 
organisationer. Det blev aftalt, at de studerende tager kontakt til 
studenterorganisationerne.  
 
 

 Orientering om notat om intern organisering på Arts (10 min) 
MB orienterede UN om, at fakultetsledelsen har sendt en invitation om at drøfte notat 
om styrkelse af den interne organisering på Arts og give input tilbage til 
fakultetsledelsen. Det skal tages stilling til hvordan organiseringen på Arts skal se ud, 
bl.a. ud fra størrelsen og balancen på institutterne. Der er indkaldt til møde lokalt i 
april.  
Det blev påpeget fra et studentermedlem, at det er vigtigt at beslutninger fortsat kan 
tages i et bredt forum, og at det er givtigt at få input fra andre uddannelser. En af 
underviserne gjorde opmærksom på, at der er mange dilemmaer i reorganiseringen, 
derudover er notatet ikke nødvendigvis et udtryk for et generelt billede af oplevelsen 
med den nuværende organisering.  
Punktet vil blive sat på til drøftelse på UN-mødet i april. Derudover drøftes det kort på 
SN-mødet i marts, mens der vil blive taget en længere drøftelse på SN-mødet i april.  

D. 4. maj er der deadline for indsendelse af input til fakultetsledelsen. 
 
 

 De studerendes oplevelse af online-undervisningen (fast 
drøftelsespunkt) (10 min) 

Det er blev besluttet fra ledelsen, at alt undervisning og eksamener i dette semester 
afholdes online som udgangspunkt, og så sandt det er muligt. Hvis der fra regeringens 
side besluttes, at universitetet kan åbnes op, lægges der op til, at det bliver muligt for 
de studerende at benytte faciliteterne på campus.  
Det blev påpeget af de studerende, at det er rart, at der er nu er truffet en beslutning 
om hvordan undervisningen og eksemerne kommer til at foregå. Samtidig er det dog 
fortsat en udfordring med ensomhed og manglende motivation blandt de studerende.  
MB orienterede om, at man har spurgt institutledelsen ind til hvilke faciliteter der vil 
være mulige at åbne for, hvis universitet åbnes mere op.  
UN drøftede også spørgsmål omkring trivsel, og var enige om, at det er en god idé, at 
invitere den nyansatte trivselskoordinator Amanda til at komme og fortælle hvad hun 
kan understøtte. Derudover spiller studenterorganisationerne som en væsentlig rolle i 
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fht. at sætte initiativer i gang til gavn for de studerende. Det blev derfor foreslået at 
trivselskoordinatoren sammen med studenterorganisationerne inviteres til at deltage i 
et kommende UN-møde. 
Studenterstudievejledningen, der netop har afholdt årgangsmøder med de studerende 
omkring trivsel, informerede om de drøftelser der fremkom på mødet. Disse var bl.a.   

- Balance mellem fritid og studietid 
- Ensomhed blandt studerende 
- Svært at stille spørgsmål i undervisningen over Zoom  
- Nemmere ikke at være aktiv og gemme sig væk i undervisningen online 

Til årgangsmøde drøftede de studerende i mindre grupper de forskellige perspektiver 
der fremkom, hvilket fungerede rigtig godt. Det overvejes om det kan give mening, at 
studentervejledningen uddyber drøftelserne der har været med de studerende på 
senere tidspunkt for UN.  
 
Beslutning: 
Det blev aftalt, at trivselskoordinatoren Amanda og studenterorganisationerne 
(ODDS, SAIS, Panik og fredagsbar) inviteres med på et af de kommende UN-møder. 
 
 

 Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets 
undervisning (drøftelsespunkt) - Humanistisk innovation (10 min) 

Da undervisningsevalueringen af humanistisk innovation ikke var klar til UN- mødet i 
februar, behandlede UN i lighed med mødet i februar undervisningsevalueringen fra 
efterårs undervisning for dette fag. MB orienterede UN om evalueringen af 
Humanistisk innovation.  
Evalueringen underbygger, at der har været store praktiske udfordringer med 
afholdelsen af kurset, hvilket skyldes, at der blev lukket mange flere studerende ind til 
allersidst på kurset. Flere af de studerende har ikke haft kurset som en stor prioritet.  
Pga. de praktiske omstændigheder og manglende muligheder for at ændre disse har 
kurset været svært at håndtere. MB tager en dialog med underviserne på kurset i fht. 
eventuelle justeringer.  
 
UN godkendte evalueringen med de forbehold og bemærkninger der er nævnt ovenfor.  
 
 

 Ønsker om nye studieordninger til efterfølgende år 
(drøftelse- og beslutningspunkt) (10 min) 
MB orienterede UN om, at BA- uddannelser haft fuldt gennemløb i år, da de er fra 
2018. Inden en egentlig revisionsproces kan påbegyndes kræves det, at der bliver 
samlet op på erfaringerne fra gennemløbet af studieordningerne. Første skridt er at 
undervisere inviteres til drøftelser omkring BA-uddannelserne 
BSK orienterede om, at hvis der på nuværende tidspunkt i UN er ønsker til en revision 
af studieordninger, og hvis det ønskes at studieordningerne skal træde i kraft til 
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1.9.2022, skal der meldes ønsker ind til SNUK(arts.uddannelseskvalitet@au.dk) 
senest d. 1.april 2021. Ændringer til enkelte fag kan også resultere i en revision af en 
studieordning. 
Der blev fra et UN-medlem rejst et ønske om at ændre en eksamensform på fag på 
1.semester på digital design. Fagmiljøet ønsker på nuværende tidspunkt at drøfte 
ændringen internt.  
 
UN’s beslutning: 
UN besluttede, at man på nuværende tidspunkt ikke ønsker at påbegynde en revision, 
men at man vil gå i gang med de indledende drøftelser omkring revision af BA-
uddannelserne. 
 
 

 Meddelelser/nyt fra (orientering) (10 minutter) 
9.1. Meddelelser fra afdelingsleder 
9.2. Nyt fra de studerende  
Cheftutorforening er i gang med at blive oprettet.  
9.3. Nyt fra studievejledningen  
Der afholdes d. 23.marts karrierearrangementet for kandidatstuderende.   
9.4. Nyt fra Arts studier  

12.4.1 Bilag marts 03_Nyhedsbrev fra Arts Studier 
 
 Punkter til kommende UN-møder (orientering og drøftelse) 
- Behandling af forslag til et nyt rotationsprincip for undervisningsevaluering 
- Kommunikation til de studerende v. Morten Breinbjerg 

 
 

 Eventuelt  
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