Referat
Subject Area Team Digital Design
onsdag d. 2. maj 2019 kl. 12.30 – 14.00 i 3A01

********************************************************************************
Deltagere:
Jonas Fritsch (linjeleder DDK/KDDIT), Jörn Messeter (linjeleder DMD/BDDIT), Aske Kammer (VIP,
Digital Design),
Agathe Engdal (DMD), Emilie Hvashøj Pedersen (KDDIT)
Rikke Budolfsen (uddannelseskoordinator, Digital Design), Sanne Aaby-Diederichsen
(studievejleder, observatør)
1. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra april 2019 (bilag i OwnCloud mappen for april mødet)
• Referat godkendt
3. Nyt fra studienævn, uddannelser, ITU
• Optag 2019 til både BDDIT og KDDIT er i gang. Jörn og Rikke læser BDDIT kvote
ansøgninger og voterer d. 13. maj. Den faglige vurdering af KDDIT ansøgningerne er
færdige og vi afventer bekræftelse på hvor mange der skal tilbydes optag. Der er
flere ansøgere fra DMD til både Games og SD i år sammenlignet med tidligere år og
derfor knap så mange DMD ansøgere til KDDIT. Men vi kan se, at der er ved at være
et mønster og en stabilitet i hvilke uddannelser ansøgerne kommer fra. Et af de
ting, som vi skal diskutere på baggrund af dette års optag er, hvorvidt essay er den
rigtige måde at vurdere ansøgernes akademiske faglighed. Studievejledningen
formoder at et fald i ansøgertallet skyldes besværlighedsfaktoren i
ansøgningskravene, essay er ikke en klar genre, som ansøgerne kender. Jörn har
erfaring med alternative metoder at vurdere den akademiske faglighed fra Malmö.
Studievejledningen efterlyser en bedre indsigt i hvad der kræves af et essay for
bedre at kunne vejlede ansøgere.
• Stort set alle ansøgninger om forhåndsgodkendelse af fag til udveksling etc. er
fagligt vurderet. Der er i øjeblikket lidt efterslæb i at få bekræftelser ud til
ansøgerne men det arbejdes der på.
• Studienævnet diskuterede på sidste møde en ny proces for behandling af merit for
det tværfaglige fag, Cross-Disciplinary Team Work.
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4. Tilbagemelding vedr. Kursuskataloget

Fra projektleder: Vi har en systemevaluering torsdag 20.6 og skal her se fremad. Kunne man forestille sig, at
1-2 personer kommer med en powerpoint-præsentationen af væsentlige issues og deres bud på løsning?
30 minutter. Fra kl. 9 d. 20.6. Så har vi øvrige deltagere nogle timer derefter til at drøfte dette nærmere
sammen med øvrige issues og tage nogle beslutninger. Om de så er en større gruppe, der udarbejder
præsentationen, er selvfølgelig op til dem, men 1-2 deltagere vil være passende.

SAT var enige om at det er fint at projektgruppen er åbne for input men det virker som om, at
Projektgruppen vil have SAT skal komme med løsninger og ikke indgå i en dialog.

SATs umiddelbare vurdering er, at projektet mangler en systematisk indsamling af input fra
brugerne og en systematisk evaluering af systemet. Dette er ikke noget, som man hurtigt laver,
men de vil gerne diskutere metoder og best practice til denne opgave.
SAT indgår gerne i et nærmere samarbejde med Projektgruppen men efterlyser en langsigtet plan
for, hvordan dette samarbejde kunne udfolde sig og hvordan ændringer vil kunne implementeres
på en konstruktiv måde. På nuværende tidspunkt er det ret sent i processen, specielt hvis
projektet er i den afsluttende fase
5. Evt.
Ændringer til Studieordninger
• Linjelederne påbegynder et arbejde med at justere studieordningerne for BDDIT og
KDDIT på baggrund af erfaringer fra de første tre semestre. For KDDITs
vedkommende vil der også foregå en justering af studieordningens formgivning.
Arbejdet foregår i sommeren og efteråret 2019 med virkning fra Optag 2020
På KDDIT foregår ændringerne i to tempi da der er små justeringer for kurset
Prototyping af Interaktive Teknologier for E19 som Linjeleder ønsker SATs
kommentarer til og godkendelse af. KDDIT Linjeleder rundsender de foreslåede
ændringer og indsamler kommentarer.
20 maj 2019: Alle indkomne kommentarer er positive og ændringerne er derfor
godkendte af SAT. Forslaget forventes at blive fremlagt på Studienævnsmødet d. 6.
juni 2019.
Valgfag på DMD
• På vegne af DMD, efterlyses der en klarere vejledning om den skriftlige del af en
ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag, hvad den skal indeholde etc. Rikke tager
feedback med til Merit teamet, som står for skemaerne og processen.
• Fra DMD spørges der også til muligheden for at kombinere to valgfag og bruge disse
ECTS som et praktikophold. Det er ikke muligt at konvertere valgfagene til praktik
og få en underskrift fra ITU på at et praktikophold er meritgivende. Alternativet er
at tilmelde sig et individuelt projekt og bruge praktikopholdet i sin rapport. Men
projektet skal opfylde læringsmålene og yderligere krav fra ITU. Rikke undersøger
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om det er muligt at konvertere 2 7,5ECTS individuelle projekter til ét 15ECTS
projekt.
i. Opfølgning: Det er muligt at tilmelde sig et individuelt projekt på 15 ECTS
(dvs. for begge valgfag).
6. Næste SAT møde
•

Planlagt til 3. juni 2019 kl. 13.00

Opdateret 23maj/Rikke
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