Referat
Subject Area Team Digital Design
Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 14.00 - 15.30 lokale 2A05

********************************************************************************
Tilstede:
Jonas Fritsch (linjeleder DDK/KDDIT), Jörn Christiansson (linjeleder DMD/BDDIT)
Agathe Engdal (DMD 6. semester, observatør), Emilie Hvashøj Pedersen (KDDIT 4. semester,
observatør), Jens Hovgaard Jørgensen (BDDIT 1. semester, observatør),
Rikke Budolfsen (uddannelseskoordinator, Digital Design), Susan Gandrup (studievejleder,
observatør)
Afbud: Jonas Stenholt Ibsen (BDDIT, 3. semester, observatør), Eva Hauch Fenger (BDDIT 1.
semester, observatør)

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
• Punkt 0 føjer til dagsordenen: Velkommen tilbage til Susan Gandrup, observatør fra
Studievejledningen
2. Godkendelse af referat fra 11. februar 2020 (se referat i OwnCloud mappen for mødet)
• Godkendt
3. Nyt fra studienævn, uddannelser, ITU
• Studienævnet har godkendt en omdøbning af C- submission eksamensformerne for
at kunne bedre præcisere hvilken type af aflevering, der er tale om –
opgave/projekt som løber gennem semestret vs. en take-home eksamensopgave.
• SAP arbejder især med kandidatoptag 2020 og klargøring af kursusudbud for E2020.
• Det er endnu ikke lykkedes at få en repræsentant fra KDDIT 1. år men Rikke besøger
årgangen ifm. Undervisningen på fredag.
4. SAT repræsentation i Studienævnet 2020
• I forlængelse af sidste møde, er det ikke muligt at afholde ekstraordinære valg til
SAT og dermed opnå muligheden for repræsentation i Studienævnet men der er
mulighed for at Rektor udpeger studerende til SAT som på det grundlag kan deltage
i Studienævnets arbejde. Det er muligt at flere studerende på skift repræsenterer
Digital Design i Studienævnet.
• Linjelederne synes at det er vigtigt at der er studenterrepræsentation fra DDIT i
Studienævnet.
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•

Da både Jonas og Eva ikke var tilstede, følger Rikke op med en formel
tilkendegivelse af interesse fra de tre BDDIT observatører.

5. Kursusevalueringer E19
Som en del af ITUs kvalitetspolitik, skal Linjelederne præsentere resultaterne af
evalueringerne og diskutere evt. action points.
• Overordnet set, pointerede SAT at det faktum at en af underviserne i nogle kurser
forlod ITU i løbet af semestret kan ses afspejlet i evalueringerne.
• DMD/BDDIT: der er to kurser, som ligger lige under de 4,75point og begge kurser
kørte i deres nuværende format for første gang i E19 og der er allerede arbejde i
gang for fine-tune kurserne til næste udbud.
• DMD/BDDIT: der er to kurser, som ikke har fået gode evalueringer. Begge kurser er
nye kurser som begge har potentiale, men som skal gentænkes og genstruktureres
inden næste udbud.
• DMD/BDDIT har til gengæld den højeste evalueringsscore af alle
bacheloruddannelserne i E19.
• KDDIT: Evalueringerne er generelt ok for 1. semester og specialiseringerne. Kurset
Prototyping har fået en lav score men udgår i 2020. Et andet kursus afventer en
nyansættelse, som kan give kurset den tyngde, som det har brug for. Evalueringen
af et tredje kursus bærer præg af at kurset var et meta kursus på et meget praktisk
semester men kan klart fokuseres bedre. Cross-Disciplinary Team Work går på
tværs af alle uddannelser og arbejde er undervejs for at imødekomme
kommentarerne fra evalueringerne.
6. Evt.
•

Intet

7. Næste SAT møde – onsdag 25 marts 2020
27. februar 2020/Rikke
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