Subject Area Team Digital Design
Torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 14.00 - 15.30 - Zoom

******************************************************************************
Tilstede:
Jonas Fritsch (linjeleder KDDIT), Jörn Christiansson (linjeleder BDDIT), Jens Hovgaard Jørgensen (BDDIT 2.
år), Eva Hauch Fenger (BDDIT 2. år), Camille Wagner-Eckert (KDDIT 2. år), Agathe Frost Engdahl (KDDIT 1.
år), Alberte Helene Bang (KDDIT 2. år), Lea Strandgaard-Mortensen (studievejleder), Rikke Budolfsen
(uddannelseskoordinator),
Ikke tilstede: Jonas Stenholt Ibsen (BDDIT 3. år), Amalie Rahbek Ernst (KDDIT 1. år)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt med opfølgende spørgsmål (se under evt.)
2. Godkendelse af referat
• Referat godkendt
3. Nyt fra Studienævn
• Studienævnet godkendte ændring til formulering af §7 i BDDIT studieordning vedr.
Undervisningssprog på BDDIT 2. år. De reviderede studieordninger afventer rektors
underskrift.
4. Nyt fra uddannelser og ITU
• Valg til ITUs organer - Jonas informerede om at han træder tilbage som linjeleder for
KDDIT ved årsskiftet og Laurens Boer tiltræder som linjleder og stiller derfor op til SAT.
Idet Jörn fortsætter som linjeleder for BDDIT fortsætter han også i SAT. Derudover er
planen at Signe Yndigegn opstiller som ny co-linjeleder for KDDIT.
i. Rikke håber at nogle af de nuværende medlemmer og observatører stiller op.
Rikke sender ligeledes en opfordring til alle DDIT studerende
ii. Diskussion af kommunikationsformen på valgsiderne på ITU Student. Rikke har
videresendt kommentarerne til valgkommitteen.
•

Ændring af optagelsesbilag til KDDIT optag 2021
i. KDDIT ønsker at ændre ansøgningen til KDDIT Optag 2021 og ikke længere bede
ansøgere om at skrive et essay men udvider Personal Statement. KDDIT ser at
essay er en svær genre for ansøgerne, det trækker veksler på VIP som skal
vurdere essays og er ressourcekrævende i administrationen.

ii. Generelt er der opbakning til essay fra de studerende -det er vigtigt at man som
ansøger for lov til at skrive noget prosa til ansøgningen. Samtidigt er det en svær
genre som kræver flere gennemskrivninger. Hvis man kan integrere noget essayagtigt i ansøgningen er det OK. Fra VIP/essaylæser er essay OK men vil være
interessant at se hvad der kommer i stedet.
iii. Foreslår at KDDIT observatører og Jörn får mulighed for at kommentere på den
nye skabelon.
•

Forberedelse af BDDIT og KDDIT Optag 2021
i. Rikke beder SAT om feedback på præsentationen af uddannelserne på itu.dk,
dvs. den tekst, som omhandler uddannelserne og ikke teksten om
optagelsesprocessen. Der arbejdes på navigationen/opsætningen af sitet i
Kommunikationsafdelingen i øjeblikket.
ii. Kommentar fra KDDIT: der er flere ting som de ikke kunne genkende, f.eks.
pervasive computing. Alberte vil gerne kommentere på teksten.
iii. Kommentar fra BDDIT: (skole)skemaet på siden er ikke retvisende ift. oplevelsen
af hvor lang tid en BDDIT bruger på kurserne/ITU. Skal ScrollBar være på
skemaet? På den ene side ved ansøgere ikke hvad det er. På den anden side,
sender det ikke et uheldigt signal?
iv. Generelt: Idet kursustitlerne er skrevet på dansk, forventer ansøgere/nye
studerende at kurserne også undervises på dansk. Se på hvordan man kan lave
en bedre forventningsafstemning i den skrevne tekst.

5. Nyt fra uddannelser – studerende
• Jonas Ibsen udtræder af SAT.
• Diskussion af behov for drop-in i SAP Front/Studievejledningen: Der er indtryk af at der
er nogle, som ikke henvender sig til SAP, når der ikke er drop-in og man aktivt skal
formulere email/ringe op, hvor mange vides ikke bestemt. Det er heller ikke klart (d.d.)
om der fortsat vil være lukket for personlige henvendelser. Lea følger op med SAP.
• Der er lidt forskellige problemer med strukturen og kommunikation holdninger til to af
kurserne på KDDIT. Linjeleder følger op.
6. Evt.
•

Spørgsmål vedr. mulighed for specialelokaler på ITU: Der er specialepladser på 1. etage
men ellers er der ikke dedikerede specialepladser på ITU.

•

Orientering omkring tværfaglig arbejdsgruppe i SAP til se på hvordan gruppekonflikte
kan håndteres på den bedste og mest transparente måde for alle involverede.
i. Der var en god diskussion med gode input. Hvis der er flere indspark, så kontakt
Rikke

7. Næste SAT møde – 19 november 2020
02November2020/Rikke

