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1. Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Dagsorden: Godkendt 

Referat: Godkendt 

 

2. Udvalgets sammensætning  

 

AKS vil gerne observatør. 

 

GF spørger om hvem der ønsker at være næstformand efter at Kathrine Nelleman er 

udtrådt. De studerende diskuterer det internt inden næste møde. 

 

3. Ændringer tl kursusudbud F2021 (beslutningspunkt) 

 

GF præsenterer de enkelte ændringer til kurserne hvorefter de godkendes: 

 

Eksperimentel systemudvikling: 

Ændringer: Ændres fra multiple choice til 20 min. mundtlig, hvor projektet tæller 

med. 

 

Ændringerne er godkendt 

 

Implementering og anvendelser af databaser: 

Ændringer: Tilføjelse af 2 ekstra læringsmål pba. krav studienævn 

 

Ændringerne er godkendt 

 

Introduktion til programmering med videnskabelig anvendelse 
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Ændringer: Fra multiple choice til seks timer programmeringsopgave med 

hjælpemidler 

 

Debat: 

Der bliver rejst spørgsmål om det er for lang tid for de studerende. De studerende 

mener det er godt, da de seks timer giver mulighed har mulighed for at tage pauser 

undervejs. De studerende mener også at eksamensformen passer bedre til indholdet i 

kurset end multiple choice.  

Det bør være en forudsætning, at man kan lave det på kortere tid. Det kunne fx gøres 

ved at gøre plads til en 30-60 minutters pause.  

 

De uddannelsesansvarlige tager kontakt til underviser for at finde en passende 

formulering som tager højde for bekymringerne eller sætte eksamen ned til 4 timer. 

 

De reviderede ændringer vil blive rundsendt til udvalget til endelig godkendelse. 

 

Programmeringssprog 

Ændringer: Forelæsninger erstattes af optagede videoklip med flip-classroom. 

Underviser bemander studiecaféen i tre timer for at sikre interaktion mellem 

studerende og underviser. 

 

Debat: 

De studerende er bekymrede for at videoerne fjerner den kontakt man har med 

forelæseren. Det fjerner en del af kommunikationen mellem underviser og forelæsere. 

Derudover kan det være problematisk at videoerne bliver lagt op på forskellige 

tidspunkter. EFC spørger om det ville hjælpe på strukturen hvis videoerne var der på 

et specifikt spørgsmål. AKS siger at det kunne hjælpe hvis det var live på et bestemt 

tidspunkt. 

 

Det foreslås at man lave sessioner hvor man ser videoerne og diskuterer dem i mindre 

grupper. MGP spørger til de studerendes erfaringer med flip-classroom. AJ siger at det 

fungerer rigtigt godt. LL siger hun godt kunne være nervøs for om man mister noget af 

det sociale. Det kan være værd at eksperimentere med og sørge for at evaluerer de 

rigtig. AJ siger at det er vigtigt at man har ligeså mange konfrontationstimer som man 

havde før.  

 

MGP spørger hvad der så skal til som erstatning. AJ fortæller at den erfaring han har 

er at forelæsninger bliver erstattet af TØ, hvor underviseren går rundt og spørger ind 

til videoerne.  

JVP foreslår at man holder diskussionstimer en gang i måneden. Det er godt med 

studiecafé, men det er meget koncentreret om enkelte studerende. AJ siger også at 

studiecaféen virker som en ringe erstatning. Man burde lave en anden form for 

opsamling. I calculus havde man en times spørgetime. MGP siger at hun også mener at 
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det er et bedre format. I Calculus kunne folk skrive spørgsmål ind inden forelæsning. 

Hvis der ikke var nogen spurgte Claus som regel var svære om det skulle gennemgås. 

Et andet forslag er at man kunne skrive spørgsmål til de enkelte videoer fx med 

timestamps.  

 

De uddannelsesansvarlige snakker med underviser om et nyt format hvor der 

ugentlig er bedre mulighed for dialog. Det kunne fx være en lignende model som 

Calculus. 

 

De reviderede ændringer vil blive rundsendt til udvalget til endelig godkendelse. 

 

Data mining 

Ændringer: Eksamen ændres fra skriftlig til mundtlig eksamen og læringsmålene er 

blevet præciseret. 

 

Ændringerne er godkendt 

 

Designing wearables 

Ændringer: Indhold ændret og læringsmål præciseret 

 

Ændringerne er godkendt 

 

4. Ændring til studieordning (beslutningspunkt) 

 

Bachelor- og kandidattilvalg 

Ændringer:  Opdaterede afsnit som lever op til de nye faglige mindstekrav i 

Programmering og Informatik samt overgangsordning. 

 

Normalt skal lave et tilvalg med 15 ECTS om efteråret og 30 ECTS om foråret ifølge 

retningslinjerne. Det er dog meget besværligt at efterleve, og da vi har meget få 

tilvalgsstuderende, foretager vi ikke ændringer. 

 

Ændringerne er godkendt 

 

Kandidatuddannelse i datalogi 

Ændringer: Opdateret så afsnittet om sidefag sikrer opfyldelse af faglige mindstekrav 

til sidefag i informatik og sidefag i programmering. 

 

Ændringerne er godkendt 

 

Kandidatuddannelse i IT-Produktudvikling  

Ændringer: Mindre konsistensrettelser 
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Ændringerne er godkendt 

 

5. Meddelelser 

 

GF fortæller om det meget store optag vi har oplevet i år. Det er vi selvfølgelig glade 

for. Der bliver efterspurgt flere data omkring andelen af kvinder. Det tal har vi ikke p.t. 

 

SP og ABO fortæller kort om studiestarten. Hovedprioritet er 1. og 2. år studerende. Vi 

vil forsøge at sikre adgangen til TØ og studiemiljøet for så mange som muligt. 

 

Der bliver spurgt ind til kandidatkurser, som man må forvente bliver virtuelle. Mindre 

kurser kan muligvis afholdelse  

 

ABO tjekker op på hvad der bliver sendt ud af information og informerer udvalget. 

Man kan overveje at lave noget forventningsafstemning om at man ikke ved så meget. 

 

Foreninger kan også hjælpe med at sprede information. 

 

Særligt information til særligt udsatte efterspørges. 

 

Tilføjelse til referat: Al vigtig information er samlet her: 

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/ 

 

6. Indkomne forslag 

 

MGP rammesætter de indsendt forslag fra RT (fraværende). Det drejer sig om forslag 

om falder i forskellige kategorier: 

 

1) Afleveringspraksis 

2) CS day 

3) Specifikt forslag til enkelte kurser 

4) Gruppearbejde 

5) Frihed på datalogisystemet 

 

Kan man gøre noget mere for at synliggøre uddannelsesudvalget. Det kunne godt være 

en fremadrettet opgave. 

 

Der er tale om emner som vi kan arbejde videre med når der bliver mere tid i 

kalenderen. 

 

7. Evt. 
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