Referat
Aftagerpanelmøde - Digital Design
Torsdag d. 16. januar 2020, kl 16.00, lokale 3A20, IT-Universitetet i København, 2300 Kbh S.
Tilstede: Laust Jørgensen, Louise Klinker, Michael Harboe, Martin Zachariasen (ITU), Aske Kammer (ITU), Lone
Malmborg (ITU), Jonas Fritsch (ITU), Jörn Christiansson (ITU), Rikke Budolfsen (ITU)
Afbud: Nanna Engberg, Carsten Ingerslev, Briss Rifbjerg, Rie Scheuermann, Thomas Bove, Jens Christiansen
VELKOMST TIL STUDIELEDER ASKE KAMMER
Indledningsvis Martin Zachariasen præsenterede den nytiltrådte Studieleder Aske Kammer, som har
overtaget efter Stine Gotved. Aske præsenterede kort sig selv. Aske deler sin tid på ITU mellem
studielederposten og forskning på Institut for Digital Design. Askes forskning kan ses på
https://pure.itu.dk/portal/da/persons/aske-kammer(210eb70d-a50f-42bf-9bc1-226c1cc08742).html
VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Som vanligt, blev Formanden valgt til dirigent og uddannelseskoordinator for Digital Design valgt som
referent.
GENEREL OPDATERING FRA BDDIT OG KDDIT UDDANNELSERNE (KORT INFORMATIONSPUNKT)
Herefter fulgte en kort opdatering fra begge linjeledere. Linjeleder fra KDDIT kunne fortælle at der lige er
kommet nye ledighedstal, som viser et fald i ledigheden (7 måneder efter færdiggørelse) på
kandidatuddannelsen DDK (forløberen for KDDIT) fra 15% til 7,4%. Uddannelsen ønsker stadig at nedbringe
antallet af pladser på KDDIT fra de nuværende 130 til 100 for at få et bedre match mellem kvaliteten
optagene studerende og de ressourcer, som er tilgængelig for uddannelsen. Panelet kommenterede at de
selvfølgelig er interesserede i at tiltrække flere ansøgere og uddanne et højt antal studerende men der er
også forståelse for situationen.
Linjeleder for BDDIT fulgte op på en diskusssion fra tidligere møde som progression i forløbet af
uddannelserne. En hurtig analyse viste at langt de fleste kurser ligger på cirka samme niveau. Udfordringen er
her at der er nogle værktøjskurser, som niveaumæssigt ligger hvor de skal og der kan arbejdes med
progression i de andre fag.
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Panelet spurgte ind til output fra novembers workshop. KDDIT Linjeleder kunne fortælle at de studerende,
som deltog i workshoppen er blevet kontaktet af Kommunikationsafdelingen mhp at indgå i PR materiale.
Derudover er der stadig lidt arbejde med at samle op med specialiseringstovholderne efter workshoppen.
PRÆSENTATION OM OPDATEREDE TERMS OF REFERENCE FOR ITUS AFTAGERPANELER
Den nytiltrådte Studieleder præsenterede de opdaterede Terms of Reference. De væsentligste punkter er:
1. Medlemmer udpeges for to år med mulighed for forlængelse yderligere to år. Formanden kan sidde
for to år uden mulighed for forlængelse.
a. Det forventes at det bliver en blød overgang og der vil blive orienteret yderligere fra
Studielederen mht. hvert enkelt panel og dets medlemmers ancennitet.
2. Studielederen (Head of Studies) er ansvarlig for Panelets sammensætning og rekrutteringen af nye
medlemmer
a. Studielederen udtrykte en ønske om at dette måtte ske i konsultation med uddannelserne og
Panelet.
3. Der afholdes min. To møder om året, et formelt møde i januar (forberedelse til udarbejdelse af
Panelets årlige rapport) og et møde i september. Formatet på septembermødet er fleksibelt.
Møderne kan også finde sted uden for ITU.
Panelet havde følgende kommentarer:
•

To årlige møder er ikke meget. Der sker ikke nok i Panelet hvis der går lang tid mellem møderne. Idet
januarmødet reelt er et kort afrapporteringsmøde samt rapportskrivning, er der stort set kun er ét
aktivt møde tænkt ind i den nuværende struktur.
o

•

ITU præciserede at det selvfølgelig er muligt for Panelet at mødes flere gange om året.

Begrænsningen på hvor lang tid et medlem, og måske især en formand, kan sidde i Panelet er
begrænsende ift. kontinuitet og overblik over hvad der er diskuteret i Panelet. Det er også sårbart hvis
et medlem er forhindret i at komme til et møde.

Dokumentet Employers’ Panels Terms of Reference per 13 januar 2020 er vedlagt som bilag.
PRÆSENTATION OG DISKUSSION AF OPLÆG TIL NY BACHELORUDDANNELSE
Ikke i referat grundet sensitiv information
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ANDET
Studieleder tog lejligheden til at takke Panelet for deres tid.
Herefter var mødet slut for ITU’s medlemmer og Panelets eksterne medlemmer påbegyndte udarbejdelsen af
Aftagerpanelrapport 2020.
Referat af 17 januar 2020
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