PROTOKOLL
2008-03-24
Institutionen för Kommunikation
och Design

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN
Tid: Klockan 17.00
Plats: Te142
Närvarande: Emma Kjellsson, Morgan Rydbrink, Erik Westermark, Lina Lindh, Jimmy
Berggren, Jan Boman, Mikael Karlsson

§ 1.

Mötets öppnande
a. Mötet öppnades

§ 2.

Val av sekreterare
a. Morgan Rydbrink valdes till sekreterare

§ 3.

Vårens kurser – Läsperiod 3
a. Grafisk Design: Innehållet i kursen ansågs bra med mycket nyttiga verktyg
och metoder. Dock var det allt för många inblandade lärare med väldigt olika
nivå på sina uppgifter. Flera ansåg att det verkade som att de olika lärarna i
kursen inte hade god kommunikation med varandra vilket gjorde att
arbetsbördan blev väldigt skiftande. Det informerades om att kursen blev
sämre då denna inte låg där den normalt innan legat, det vill säga under
läsperiod 2. Detta innebar att de lärare som var inblandade fick ta dessa
kurser utöver sin ordinarietjänsteplanering. En bättre planering av detta
lovades inför nästa år.
b. Kommunikation och Kognition: I stort ansågs kursen vara dålig.
Litteraturen kändes på en väldigt hög nivå och föreläsningarna var inte
relaterade alls till litteraturen i stor utsträckning. Från distansstudenterna
framkom det att de inte fick se flertalet föreläsningar och flera av dessa var
dessutom i väldigt dåligt format som gjorde det svårt att lyssna. De
efterfrågade även seminarier precis som campusstudenterna och att det blev
klarare vad de faktiskt skulle göra i kursen. Den slappa attityden till vad som
skulle göras i kombination med kursen Grafisk Design gjorde det väldigt
svårt att som distansstudent planera sitt lärande.
c. Designmetoder och processer: Lars Gustafsson ansågs vara mycket
kompetent och behjälplig både för campus- och distansstudenterna.
Föreläsningarna var bra och intressanta. Ett extra plus var att man fick se
läraren på föreläsningarna och inte bara en powerpoint. De flesta tyckte att
kursen var väldigt nyttig och flertalet bra element fanns med.
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d. Designmetoder och processer fördjupning: Kursen i stort kändes ganska
bra, men kritik riktades från distansstudenter som kände att de kom lite i
andra hand. En av lärarna på kursen kändes också lite svår att förstå och ett
större djup efterfrågades på vissa av föreläsningarna.
e. Projekt med vetenskapsteori: Kursen ansågs vara väldigt rolig och givande
med bra lärare. Inget speciellt fanns att anmärka på.
§ 4.

Vårens kurser – Läsperiod 4
a. Det generella upplägget för kurserna Webbprojekt med Databas,
Datormedierad Kommunikation, Designprojekt och Examensarbete
diskuterades kort. Inga beslut eller nyheter uppkom.

§ 5.

Workshops
a. De workshops som genomförts ansågs vara både roliga och nyttiga, inte
minst då möjlighet att arbeta mellan klassgränserna fanns. I största möjliga
mån kommer dessa även i fortsättningen att anordnas, under förutsättning att
det finns tid i Morgans tjänsteplanering för detta. Det meddelades även att en
plan att göra om dessa till en poänggivande kurs fanns som är tänkt att löpa
under samtliga tre år.

§ 6.

Träffveckor
a. De flertalet distansstudenter känner att de vore bra om de visste när
träffveckorna skulle infalla beslutades det att dessa alltid skulle infalla under
måndagen-onsdagen under de veckor som satts till träffveckor. Detta för att
lättare kunna planera både resor och boende. Det framkom även att det i
vissa kurser kändes onödigt att ha träffar där distansstudenterna behöver vara
på plats då det visat sig att detta fungerar bra även på distans. En förfrågan
framkom om att i största möjliga mån se över om redovisningar och liknande
kunde skötas även på distans.

§ 7.

Övriga ärenden
a. Inga övriga ärenden

§ 8.

Mötets avslutande
a. Mötet avslutades
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