PROTOKOLL
2008-09-01
Institutionen för kommunikation
och design

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN
Tid: Klockan 13.00 (för ID3) och 17.00 (för ID2)
Plats: Kalmar Nyckel
Närvarande: Erik Westermark, , Morgan Rydbrink, Deni Aganovic, Jimmy
Berggren, Jan Boman

§ 1.

Mötets öppnande
a. Mötet öppnades

§ 2.

Val av sekreterare
a. Morgan Rydbrink valdes till sekreterare

§ 3.

Dagordningens godkännande
a. Dagordningen godkändes

§ 4.

Höstens kurser 2008 ID 1
a. Information om förbättringar på kurserna sedan tidigare år gicks igenom.
Detta inkluderade att Morgan nu tar introduktion till interaktionsdesign, att
kursen Grafisk Design nu ligger på rätt tid och dessutom beställts tre
månader tidigare samt MDIn och Grafiska Tillämpningar nu bytt plats och
även bytt kursansvarig till Martin Östlund.

§ 5.

Höstens kurser 2008 ID 2
a. Färg och Form: Denna fungerade relativt bra förra året, men förbättringar
har gjorts till i år, främst för distansstudenter. Dessa förbättringar inkluderar
en tre dagars introduktion till kursen, tydligare momentindelning samt tätare
kontakt via skype med läraren.
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b. Visualisering i 3D: Mer feedback efterfrågades och framför allt mer kontakt
med distansstudenterna. Även bekräftelse och feedback på det som lämnats
in efterfrågades samt handledning via skype. Det informerades om att Peter
Adiels getts mer tid till just dessa kurser för att åtgärda detta.
c. Tillämpad Visualisering och Datorstödd Konstruktion: Dessa båda kurser
ligger nu på Peter Adiels då han har stor kompetens inom båda dessa.
Fördelen med detta är dels att Peter som kursansvarig kan lägga mer tid på
samtliga studenter samt att en tydligare röd tråd kan läggas in för att tydligare
se hur dessa kurser hör ihop. Gemensamma uppgifter mellan de båda
kurserna kan också genomföras.
§ 6.

Höstens kurser 2008 ID 3
a. Tillämpad interaktionsdesign: Det generella upplägget och tanken med denna
kurs gicks igenom.

§ 7.

Självregistrering
a. Diskussion om eventuella problem som uppstått med självregistreringen och
fördelar med detta uppkom. Det framgick att många tyckte det var krångligt i
början, men att det i stort fungerade bra. Det som ansågs vara sämst var att
systemet låg nere vid flertalet tillfällen under veckorna innan terminsstart.

§ 8.

Kursutvärderingar
a. De digitala kursvärderingarna ansågs betungande, främst då flertalet frågor
kändes allt för abstrakta/ ej relevanta för att sättas i relation till kursen.
Dessutom ansågs antalet frågor och antalet sidor allt för många.
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§ 9.

Övriga ärenden
a. Kurser VT2008
i. Webbutveckling med databas: Då antalet studenter som detta år klarade
kursen var betydligt färre än året innan diskuterades detta kort.
Innehållet i kursen har dock inte ändrats nämnvärt. Vad detta beror
på ansågs behövas undersökas mer utförligt.
ii. Designprojekt: Den inledande uppgiften i Second Life var alltför luddig
och dessutom genomfördes den på helt olika grunder mellan
interaktionsdesign och designstudenter. Detta gjorde dels att
uppgiften tog allt för mycket tid samt att flertalet studenter på
interaktionsdesign kände sig nedvärderade av de som examinerade.
De gästföreläsare som var med i kursen var mycket bra och
inspirerande. Mer kommunikation vad gäller mål och krav mellan
lärarna i kursen efterfrågades. Den kontinuerliga handledningen gav
mycket.
iii. Datormedierad Kommunikation: I stort ansågs kursen bra och nyttig.
Dock efterfrågades mer tid till att skriva den individuella artikeln
b. Schema: Det nya schemasystemet diskuterades. Det ifrågasattes om detta
verkligen var bättre än det som tidigare använts vid institutionen för teknik
(novaschema) då detta ansågs vara mycket bättre än det som nu används
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(timeedit). Framför allt var det svårt att söka ut information i detta då
sökvägarna inte är helt självklara.
c. Tidsskrifter: Önskemål om att köpa in och prenumerera på tidsskrifter
relaterade till utbildningen lades fram, som till exempel Cap Design.

d. Ny utbildningsplan: Det informerades om att en ny utbildningsplan för
programmet har lämnats in, detta främst för att denna skall vara så aktuell
som möjligt. Denna kommer att gås igenom när den tagits under nästa
programråd.
e. Fusion: En del oro fanns kring fusionen. Många kände att de inte visste vad
som skulle hända, inte minst med bakgrunden att vi precis flyttat från
teknikum till Kalmar Nyckel. Detta lovades framföras till prefekten via
Morgan.
f. Träffveckor: Ett önskemål framkom om att starta lektioner klockan 12 på
måndagar under träffveckorna för att underlätta resande.
g. Kurslitteratur: Många hade erfarit att böcker inte fanns tillhands på
akademibokhandeln. Morgan informerade om att dessa listor skickats in, men
att akademibokhandeln beslutat om att inte ta in dem på grund av för få
böcker. Detta beslutades undersökas vidare från Morgans sida, framför
allthur många böcker som anses ”tillräckligt” för att motivera ett inköp från
akademibokhandelns sida.
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h. Kurshemsidor: En länk tillbaka till programportalen efterfrågades på samtliga
kurshemsidor. Dessutom efterfrågades tätare nyhetsuppdateringar så att en
aktivitet syntes på kurshemsidorna.
§ 10.

Mötets avslutande
a. Mötet avslutades

_________________________
Morgan Rydbrink
Programansvarig Interaktionsdesign
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