Referat
Subject Area Team Digital Design
onsdag d. 3. april 2019 kl. 09.00 – 10.30 i 4A09

********************************************************************************
Inviterede:
Jonas Fritsch (linjeleder DDK/KDDIT), Jörn Messeter (linjeleder DMD/BDDIT), Aske Kammer (VIP,
Digital Design),
Agathe Engdal (DMD), Emilie Hvashøj Pedersen (KDDIT), Jonas Stenholt Ibsen (BDDIT, observatør),
Anne Louise Slott Thorborg (DDK, observatør), Lea Porsmose Hansen (DDK, observatør),
Rikke Budolfsen (uddannelseskoordinator, Digital Design), Sanne Aaby-Diederichsen
(studievejleder, observatør)
Gæster: Anna Thomsen (SAP), punkt 3
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 31. januar 2019 (bilag i OwnCloud mappen)
•

Referat er godkendt

3. Rekruttering af Studenterrepræsentanter fra BDDIT / velkommen til Jonas Stenholt
Ibsen, BDDIT observatør
4. Oplæg vedr. principper for merit (Eva/Anna) –bilag i Own Cloud mappen)
•
•

SAT repræsentanterne tager kommentarer, pointer og indvendinger med sig til
Studienævnsmødet.
Det er positivt med oplæg om fælles standard for vurdering af merit. Individuelle
vurderinger er desuden en stor administrativ post. Yderligere kommentarer kan
sendes til Rikke/Jørn inden Studienævnsmødet.

5. Nyt fra studienævn, uddannelser, ITU
•
•
•

Åbent Hus (Jonas/Jörn/Sanne)
Det er ved at være noget tid siden, men begge arrangementer forløb godt og var
velbesøgte.
Opfølgning på spørgsmål til Kursuskatalog projektgruppen: Kursuskataloget er dog

usabilitytestet af flere omgange – forestået af KOMM og ekstern testkonsulent. Herunder
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•

•

også testet på studerende. Senest 17.1.19. Og de ændringer det afstedkom skal
indarbejdes inden go live 15.3. Så det har med andre med andre ord været en del af planen
fra start.

Det nye Kursuskatalog learnIT er ikke så brugervenligt som Kursusbasen, men der
er generelt tillid til at det bliver bedre, når vi er igennem opstartsfasen.
i. Systemet er svært at bruge, og der er mange felter undervisere skal
udfylde.
ii. De studerende starter på en fælles side, og ikke på deres uddannelsesside
som i Kursusbasen.
Design hjørnet ønsker stadig at blive involveret mere i forhold til test og deraf
eventuelle input til kvalitetssikring (Rikke er blevet bedt om at følge op på dette
til næste møde).

6. SAT og evalueringer (diskussionspunkt - opfølgning fra forrige møde)
• Som SAT skal vi tage stilling til:
i. Hvad vil vi som SAT bruge evalueringerne til?
ii. Hvad skal vi som SAT forholde os til?
iii. Hvordan og hvornår kan vi som SAT bruge evalueringerne aktivt.
7. SATs opgaver og profil
• Hvordan får vi mere ud af SAT ift. Beslutninger og nye tiltag?
• Hvordan kunne vi tænke os at SAT kunne påvirke andet?
8. Evt.
•
•

•

•
•

Der er et ønske fra KDDIT om at fjerne Travel Reports fra de studerende, der har
taget kurser inden for kommunikation. De er ikke relevante længere. Jonas og
Rikke arbejder på det.
Kurset ’Eksperimentelt design i praksis’ må gerne gå mere til den tekniske side.
Jonas oplyser, at der vil ikke blive ændret på kurset dette semester, men det skal
blive drejet i mere teknisk retning til næste semester. Generelt skal den tekniske
del styrkes, da det er en del af revalideringen af uddannelse. Der er dog brug for
at ansætte nye kræfter for at kunne til at imødekomme dette.
Emilie oplyser, at der har været nogle virksomhedsbesøg, hvor der har været for
meget fokus på virksomhedens fredagsbar, i stedet for fagligt samspil mellem
uddannelse og virksomhed. Der har manglet konkret relevans i forhold til
undervisningen. Der ønskes kvalitetssikring af gæsteforelæsere, der
repræsenterer virksomhedsbesøg.
Nogle BDDIT studerende er i tvivl, om de kan tage de to kvalifikationskurser, der
udbydes til nye studerende, der er optaget på DDIT og DIM. Kurserne er dog ikke
åbne for alle, det er kun for studerende, der er betinget optaget på DIM og DDIT.
Der er tvivl om Labs’ åbningstider. Jonas oplyser, at der bliver arbejdet med
kommunikation i Lab Council. Generelt er det dog ok, at kontakte Labs og lige nu
er de som udgangspunkt åbne. Det er en fordel, hvis de studerende er opsøgende
på hvilke aktiviteter, der forgår i de enkelte labs, og spiller bold med det der rent
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faktisk sker i lab, hvis man ønsker at bruge labs. Man kan finde information om
labs på deres hjemmesider.
9. Næste SAT møde
•

Planlagt til 2. maj 2019 kl. 12.30
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