Subject Area Team Digital Design
Mandag d. 14. September 2020 kl. 10.00 - 11.30 på Zoom

******************************************************************************
Deltagere:
Jonas Fritsch (linjeleder KDDIT), Jörn Christiansson (linjeleder BDDIT), Agathe Frost Engdahl
(KDDIT 1. år), Amalie Rahbek Ernst (KDDIT 1. år), Rikke Budolfsen (uddannelseskoordinator),

Afbud: Jens Hovgaard Jørgensen (BDDIT 2. år), Eva Hauch Fenger (BDDIT 2. år), Jonas Stenholt
Ibsen (BDDIT 3. år), , Camille Wagner-Eckert (KDDIT 2. år), Alberte Helene Bang (KDDIT 2. år),
Lea Strandgaard-Mortensen (studievejleder),

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
2. Diskussion af kursusevalueringer for foråret 2020
Linjelederne fremlægger evalueringerne fra forårets kurser (spørgsmål 1 og 2, kommentarerne
og summary) og evt. action points.
•
•

BDDIT: Diskuteres på næste møde idet rep fra BDDIT ikke var tilstede.
KDDIT: Det var lidt specielt at evaluere på et forårssemester som bød på en
omlægning af de planlagte aktiviteter men kommentarerne bliver selvfølgelig
taget med tilbage til diskussioner med underviserne. Der arbejdes videre med
forbedringspunkterne I f.eks. Data Design kurset, som nu får et nyt underviser
team. Forbedringer til Eksperimental design kurset kmmer også til at slå
igennem med det nye KDDIT optag.

•

Generel kommentar: Det er stadig det samme benchmark score, som kurserne
skal ramme . Bør de ikke justeres? Evalueringsporteføljen startede med gode
takter og en idé om at det ikke længere skulle handle om scores og evaluering af
den den enkelte underviser men det kunne være et redskab, som man kan
bruge I kursusudviklingen – men er vi der?

3. Diskussion af projektvejledningsevalueringerne for foråret 2020

•
•

BDDIT: Diskuteres på næste møde idet rep fra BDDIT ikke var tilstede.
KDDIT: Antallet af besvarelser er stadig så lille at det er svært at se en trend.

4. Forslag om at slette dele af §7 I Studieordningen
• Uddannelsen ledelse vil gerne slette kravet om at hele 2. år undervises på engelsk. Se
teksten fra Studieordningen:

o
o

Punktet diskuteres også på næste møde.
Umiddelbar kommentar fra SAT er positiv, så længe al undervisning ikke bliver på dansk
og at man muliggør udveksling ind I programmet.

5. Gennemgang af vurderinger af merit
• Flyttes til næste møde
6. Diskussion om forslag til virksomheds projekter
•

Flyttes til næste møde

7. Nyt fra studienævn, uddannelser, ITU
• Study Programme Report - opfølgning
i. BDDIT: Flyttes til næste møde.
ii. KDDIT: Fokus også fremadrettet på employability af dimittender. Der arbejdes

•

•

med at trimme specialiseringerne og gøre dem endnu mere relevante.
Rapporten noterede også at der stadig er udfordringer med Cross Disciplinary
Team Work kurset. KDDIT skal derudover igennem et Programme Review i
20/21.
Semestermøder KDDIT: Der er afholdt semestermøder med studerende og der var god
feedback og der følges op på punkterne. Der er især god feedback til 2. del af
specialiseringerne.
MS Teams bliver et vigtigt redskab til vidensudveksling mellem underviserne både inde
for og på tværs af de to uddannelser. Det skaber mere transparens i kurserne og

programmerne.

8. Nyt fra uddannelser – studerende
• Det blev foreslået at man skal lave et nyt design på studiekortene da de er for
kedelige, måske endda udskrive en konkurrence. Rikke følger op og ser hvem
som skal kontaktes.
9. Evt.
10. Næste SAT møde – 01 oktober 2020

