Referat
Subject Area Team Digital Design
Torsdag d. 5. september 2019 kl. 12.30 i 2A08

********************************************************************************
Tilstede:
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), Rikke Budolfsen (uddannelseskoordinator, Digital Design), Sanne AabyDiederichsen (studievejleder, observatør)
Gæster: Emil og Frederik, DMD 5. semester (punkt 5)
1. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra juni 2019
• Referat godkendt
3. Nyt fra studienævn, uddannelser, ITU
•
•

•

•

Rikke informerede om nye initiativer på ITU i efteråret 2019, herunder udrulningen
af ITU Student, den forstsatte idriftsættelse af Kursuskataloget og den nye
evalueringsportefølje som bliver rullet ud dette efterår.
Rikke informerede om at uddannelserne går i gang med en tweaking af BDDIT og
KDDIT studieordningerne på baggrund af erfaringerne med de nye programmer
indtil videre. I denne proces vil SAT selvfølgelig blive løbende konsulteret ligesom
SAT og Studienævnet skal godkende de nye Studieordninger. Deadline for dette
arbejde er medio-oktober.
Derudover blev der informeret om de nye tiltag ift. forberedelse af
bachelorprojekter og specialer herunder den nye samlede proces for tildeling af
vejledere.
i. Der har været lidt usikkerhed omkring Thesis Prep og hvorvidt det er
obligatorisk. Et blev noteret at næste gang forløbet kører, skal der
informeres bedre og allerede på 2. semester.
Jörn informerede fra det sidste Studienævnsmøde. Der blev diskuteret videre om
Mandatory Activities og iværksættelsen af den nye evalueringsportefølje.

4. SATs kommentarer på Meritoversigten
• Generelle kommentarer:
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•
•
•

i. Der mangler en oplæring af nye SAT medlemmer ift. opgaven med at
kommentere på afviste forhåndsgodkendelser.
ii. Man bør slette de gamle rejserapporter mv. for DMD og DDK så man starter
på en frisk med relevante rapporter fra de nye programmer
SAT kommenterede at det er svært at se at der er konsekvens i godkendelse af
fagpakker på udveksling til partner institutioner og som freemover. Det er ud til at
det er lettere at få godkendt fag når man tager til en partnerinstutition.
Jörn informerede at det er muligt for BDDIT at skifte valgfag fra 6. til 4. semester for
at gøre udveksling lettere.
Processen for ansøgning af forhåndsansøgning er ikke så strømlinet som SAT kunne
tænke sig. Der bruges utroligt meget tid på at vurdere ansøgninger på alle
tidspunkter af året.

5. Kommunikation med studerende.
• To repræsentanter for DMD 5. semester, som er TAs på BDDIT 1. semester bad om
at få lov til at diskuterer brug af sociale medier og andre kommunikationsformer
med studerende, herunder hvad ITUs retningslinjer er?
•

Der var også en diskussion om hvilke fildelingstjenester man må bruge, især med
tanke på at der i mange kurser bliver brugt (fortroligt) datamateriale fra
respondenter og virksomheder.

De to studerende har fået indtryk af at det ”man” bruger Facebook til at kommunikere
med studerende i forbindelse med kurser/øvelsestimer og har som sådan sat en
Facebook gruppe op til samme formål for det kursus, hvor de er TAs. De studerende på
kurset mener dog, at det er forkert at bruge Facebook til dette formål og nogle har ikke
en Facebook konto. I TA introen er der ingen oplæring i brugen af learnIT som
kommunikationsplatform. Der er mere fokus på hvilke funktioner, som ikke fungerer.
Der er heller ikke nogen introduktion til alternativer. Der er brug for et forum, hvor
underviseren ikke er med, og hvor man kan stille ”dumme” spørgsmål.
VIP medlemmerne havde ingen specifik holdning til hvilken platform, der blev brugt.
Jonas er for eksempel ikke til et forbud for at bruge f.eks. Facebook. Der var dog
generel enighed om at det bør være muligt at holde personliv og ”arbejdsliv” separat
hvis man ønsker det. Fra SAP er det også et problem at studerende ikke checker deres
ITU mail og at der er en formodning om at dette forstærkes ved brugen af Facebook
som kommunikationsforum. Studenterrepræsentanter fortalte hvordan de i et enkelt
semester forventedes at være med i op til 6 facebookgrupper. På kursus CrossDisciplinary Team Work bruges Microsoft Teams som kommunikations- og
fildelingsforum. Dette ser ud til at fungere fint.
Ift. fildelingstjenester rapporteres der problemer for studerende at tilgå Own Cloud,
som anbefales ITU staff at bruge. VIP kommenterer at der ingen support er for denne
tjeneste –udover Google og det er ikke klart hvor meget lagerplads den enkelte bruger
har. De studerende har ikke hørt, at ITU staff ikke må bruge Google Drive/Docs etc.
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Tværtimod er dette de studerendes foretrukne samarbejds- og fildelingsværktøj. Der
blev snakket om brug af Microsoft teams og de fildelingsmuligheder der findes deri
men der er usikkerhed om, hvorvidt det er tilladt at bruge dette og hvorvidt det er
backed up. Rikke fortalte, at der er/har været tale om at rulle Microsoft One Drive og
Sharepoint ud på ITU, men status på dette projekt er uvist.
SAT efterlyser en ITU infrastruktur, som kan understøtte kommunikation på
kursusniveau, f.eks. i learnIT.
SAT efterlyser klare retningslinjer fra ITU om hvordan man kommunikerer officielt og i
kursus øjemed på ITU.
SAT opfordrer ligeledes ITU at opstille nogle officielle retningslinjer for hvilke
fildelingstjenester, der må bruges. Der understreges at underviserne kun kan rulle en
beslutning ud, når den er understøttet/supporteret.
Opfølgning: Emil og Frederik nedfælder deres synspunkt til Rikke. Rikke tager punktet
videre til de relevante grupper og melder tilbage.
6. Næste SAT møde
• 18 september.

13. september/Rikke
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