Subject Area Team Digital Design
Torsdag d. 01. oktober 2020 kl. 14.00 - 15.30 Zoom

******************************************************************************
Tilstede:
Jörn Christiansson (linjeleder BDDIT), Jens Hovgaard Jørgensen (BDDIT 2. år), Eva Hauch Fenger
(BDDIT 2. år), Camille Wagner-Eckert (KDDIT 2. år), Alberte Helene Bang (KDDIT 2. år), Lea
Strandgaard-Mortensen (studievejleder), Rikke Budolfsen (uddannelseskoordinator),
Afbud: Jonas Fritsch (linjeleder KDDIT), Jonas Stenholt Ibsen (BDDIT 3. år), Agathe Frost Engdahl

(KDDIT 1. år), Amalie Rahbek Ernst (KDDIT 1. år)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat
• Referat godkendt
3. Velkomst til nye medlemmer

4. Diskussion af kursusevalueringer for foråret 2020 - kun BDDIT
• Situationen lidt andeledes i år da der blev undervist online fra uge 12. Der har været
afholdt møder med alle forårets kursusansvarlige mht evaluering F2020 og planlægning
af F21 og der er diskuteret tiltag ift at imødekomme kritikken I evalueringerne.
Desværre var der også mange kurser, som manglede Summary delen af evalueringen.
5. Diskussion af projektvejledningsevalueringerne for foråret 2020 - kun BDDIT
• Generelt gode scores til BDDIT projekterne.
6. Gennemgang af vurderinger af merit
• Rikke præsenterede baggrunden for at SAT skal se på meritvurderingerne.
• DDIT er generelt fleksible med at give positiv forhåndsgodkendelse sålænge de ønskede
kurser falder ind under uddannelsernes emneområde.
• Det er sværere at få merit for obligatoriske kurser

•
•

Ved ansøgninger om individuel specialisering er det vigtigt at ansøgningen argumenterer
klart for hvilken profil specialiseringen giver.
Rikke gennemgik eksempler på hvor der er givet afslag.

7. Forslag om ændring af §7 stk 1 i Studieordningen
• Uddannelsen ledelse vil gerne slette kravet om at hele 2. år undervises på engelsk.
• Forslaget blev godkendt.
8. Diskussion om forslag til virksomheds projekter (Jörn)
• Både BDDIT og KDDIT vil gerne gøre projekter I samarbejde med erhvervslivet mere
attraktivt og lettere at gå til for både studerende og undervisere, bl.a. ved at udarbejde
materiale til virksomhederne og gøre eksamensformen mindre tung, hvilket kræver en
markant ændring I den måde, projekter er struktureret lige nu.
• De studerende var positivt stemt, dog ville KDDIT gerne have at det skulle være 30 ECTS.
Uddannelsen forklarede hvorfor dette ikke ville være muligt.
9. Nyt fra studienævn, uddannelser, ITU
• Study Programme Report BDDIT – rapporten, som er Linjeledernes store årlige rapport
som kikker tilbage på det foregående akademiske år og lægger strategien fremover er
indsendt til ITUs direktion og har været diskuteret med ITUs ledelsesgruppe ift
uddannelser. Der er en række action points, som er overført til dette akademiske år idet
de ikke er færdiggjort endnu.
• Der arbejdes på uddannelserne om at ramme den magiske VIP/DVIP ratio på 25%, dvs.
At der I gennemsnit skal undervises 25% af eksterne undervisere. Samtidig er kravet til
hvor meget VIP underviser blevet skærpet.
• Planlægningen af F21 er I fuld gang. Bemandingen af kurserne er fundet, skemaerne går
ud til underviserne I næste uge til gennemsyn inden publisering til studerende.
Kursusansvarlige har pt. Adgang til at revidere kursus- og eksamensbeskrivelser.
• Der er åbnet for vejledertildeling til bachelorprojekter og specialer for F21.
10. Nyt fra uddannelser – studerende
• Intet at bemærke.
11. Evt.
•

Intet at bemærke

12. Næste SAT møde – 29 oktober 2020
• Dagorden ligger I Teams. Skriv gerne punkter på direkte eller giv Rikke besked.

