Velkommen til kandidatuddannelsen i

IT‐Didaktisk Design (ITDD)
Kære studerende
Du er blevet optaget pr. 1. september 2017 på kandidatuddannelsen i IT‐Didaktisk Design ved Aarhus Universitet, Center
for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM).
Vi vil gerne byde dig rigitg hjertelig velkommen  samt give dig en række nyttige informationer.
Vi mødes til det første fysiske seminar i 28.‐30. august, hvor du vil blive introduceret til uddannelsen, dens opbygning,
forventninger og arbejdsmetoder. Derudover vil du få mulighed for at møde Studevejledningen, uddannelsens studie‐
koordinator samt de fagansvarlige undervisere. Det er også her du vil blive introduceret til samt have den første del af
undervisningen på de to fag du har på 1. semester: Digitale Læringskontekster og Digitale Medier.
Som afslutning på opstartsseminaret er du inviteret med til ITDD‐reception og ‐festdag d. 30.08. klokken 14.30‐16.30.
Her vil du få chancen for at møde både tidligere og nuværende ITDD‐studerende på tværs af årgangene, høre præsen‐
tationer af ITDD‐specialeprojekter, få en snak med studerende og undervisere om hvordan det er at gå på studiet og få
lidt godt til ganen og maven. Vi ser frem til at fejre ITDD med både nye, nuværende og færdige ITDD‐studerende.
Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
Rikke Toft Nørgård (rtoft@tdm.au.dk): ITDD‐studiekoordinator & fagansvarlig underviser på Design: teori, metode og
praksis (2. semester),
Klaus Thestrup (kthestrup@tdm.au.dk): koordinator for ITDD‐Projektorienteret forløb (3. semester) & fagansvarlig un‐
derviser på Digitale Læringskontekster (1. semester)
Francesco Caviglia (cavigli@tdm.au.dk): fagansvarlig underviser på Digitale Medier (1. semester)
Claus Toft‐Nielsen (ctn@tdm.au.dk): fagansvarlig underviser på Forskningsmetoder & Forskningsdesign (2. semester)
Sarah Robinson (srobin@tdm.au.dk): koordinator for ITDD‐Speciale (4. Semester) & fagansvarlig underviser på Specia‐
leforberedende forløb (3. Semester)
Såvel fysisk seminar som ITDD‐festdag afholdes her:
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM)
Aarhus Universitet, Arts
Paludan‐Müllers Vej 48, bygning 5620, 8200 Aarhus N
Du kan læse mere om uddannelsen her:
http://kandidat.au.dk/it‐didaktiskdesign/
Hvor du også kan høre tidligere studerende
fortælle om uddannelsen

CUDiM, Paludan-Müllers Vej 48, bygning 5620, 8200 Aarhus N. (Indgang til
bygningen er på bagsiden, hvor der også er cykelstativer og P-pladser).

Studieordningen for hele uddannelsen finder du her:
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdnin‐
gId=11907&sprog=da
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STUDIESTART
Uddannelses sted:
Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) med et 3 dages seminar, som afholdes
i centrets lokaler på Paludan‐Müllers Vej 48, bygning 5620, lokale 136, 8200 Aarhus N,
Kort over bygningens placering finder du her:
http://www.au.dk/om/organisation/find‐au/bygningskort/
under FIND AU skriv: 5620
Bus 2A’s har stoppested ved bygning 5620, stoppestedet hedder: ”Ekkodalen” Se evt: midttrafik.dk
(i nærområdet er der slagter/bager/Storcenter Nord samt kantinen ved INCUBA, Katrinebjerg, hj. af Helsingforsgade/Åbogade)

VI MØDES FØRSTE GANG ALLE 3 DAGE PÅ AARHUS UNIVERSITET
Paludan‐Müllers Vej 48, bygn. 5620, 8200 Aarhus N
Mandag den 28. august 2017 kl. 10:00‐ 20:00 (bygning 5620, lokale 136)
Tirsdag den 29. august 2017 kl. 9:00 – 20:00 (bygning 5620, lokale 136)
Onsdag den 30. august 2017 kl. 8:30 – 17:00 (bygning 5620, lokale 136)

VI SAMLES IGEN
Torsdag den 28.9.2017 kl. 9‐17 (Bemærk, at dette tidspunkt endnu ikke er bekræftet)
ELIG‐konference (www.elig.org), Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C
Lørdag den 25.11. 2017 kl. 11.00‐16
Dokk1, (https://dokk1.dk/) Mindet 1, 8000 Aarhus C
Tirsdag den 12.12.2017 kl. 13‐17 (bemærk at dette tidspunkt endnu ikke er bekræftet)
Webinar

IT‐DIDAKTISK DESIGN ‐ BLACKBOARD OG PAGES
I forbindelse med uddannelsen anvender vi både Blackboard og det sociale netværkssite Pages, der er udviklet på Cen‐
ter for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.






Besøg Blackboard ‐ hvor du opretter dig via: www.bb.au.dk
Dine fag med undervisningsplaner & kildelister kommer til at ligge her.
Besøg Pages ‐ hvor du opretter dig via:
http://pages‐tdm.au.dk/register/ Du skal senere oprette blogs her.
I får en særlig Cudim‐konto på Google, som I skal bruge under studiet
Følg gerne bloggen The experimenting community på Wordpress: https://theexperimentingcommunity.word‐
press.com Den kommer til at indgå i undervisningen,
Der vil være hjælp til evt. tekniske problemer på 1. opstartseminar i forhold til Pages og Blackboard.

VISUELLE MEDIER
Du skal sørge for, at du har et system til at optage, redigere, vise og dele tekst, billeder og video på de maskiner, du
bruger og på nettet.
 Du behøver ikke købe dyrt udstyr eller dyr software. Alt kan bruges.
 Det skal bruges allerede på 1. opstartsseminar.
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KILDER
I får ikke et egentligt kompendium på papir, men i stedet pdfér og links + de bøger, som vi beder jer købe. Der er dog
disse, der kan anvendes som grundbog igennem studiet på faget Digitale Læringskontekster:
 Qvortrup, Ane & Wiberg, M. (2013): “Læringsteori og didaktik,” Hans Reitzels forlag, 2013.
På faget Digitale Medier er det:
 Baym, N (2015): ”Personal Connections in the Digital Age”, Polity Press
På Blackboard kommer der i august til at ligge oversigter, over hvad I ellers skal læse og til hvornår. Der kommer bl.a.
til at ligge en Schön‐tekst. Vi beder jer kigge på den inden I starter, fordi I allerede er og bliver i endnu højere grad re‐
flekterende praktikere og fordi undervisningen tager form af at planlægge, gennemføre og reflektere i og over egen og
andres praksis selv, sammen med studerende og undervisere – alt sammen i forhold til læringsteorier og de digitale
medier, I præsenteres for undervejs.

UNDERVISNINGSPLAN – OVERSIGT (kan stadigvæk blive justeret)
Intro seminar i overblik
Mandag den 28. august 2017,kl. 10.00 – 20.00, Open Lab
 Velkommen til kandidatuddannelsen i IT‐Didaktisk Design v. ITDD‐koordinator Rikke T. Nørgård
 Introduktion til faget Digitale Læringskontekster, laboratorier, brug af visuelle medier, blog og
eksperimenterende fællesskaber
 Frokost 12.00‐13.00 (betales af de studerende selv i kantine)
 Arbejde med visuelle udtryk og fysiske aktiviteter
 Medieøkologi 1 16.00 – 17.00 (oprettelser)
 Aftensmad, 17.00 ‐18.00 (en sandwich og vand som i får gratis)
 Arbejde med visuelle udtryk, 18.00 ‐
Tirsdag den 29. august 2017, 9.00 – 20.00, Open Lab
 Medieøkologi 2 kl. 9.00 – 10.00 (oprettelser og intro)
 Arbejde med visuelle udtryk 9.00 ‐12.15
 Frokost 12.15 – 13.00 (betales af de studerende selv)
o Studievejledning & studiets fag‐ansvarlige undervisere 13.00‐16.00
 Besøg af studievejledningen 13.00 – 14.30 – om studiets forløb
 Mød studiets koordinator og fag‐ansvarlige undervisere: 14.30 – 16.00 – om studits fag, opbyg‐
ning, forventninger (mulighed for spørgsmål)
o Open lab fortsætter: 16.00 – 20.00
 Grupper oprettes
 Aftensmad 17.30 ‐18.30 (betales af de studerende selv)
 Aktiviteter fortsætter 18.30 – gruppearbejde om Personal Learning Environment
Onsdag den 30. august 2017, kl. 8.30 ‐ 14.30, Digitale Medier
 Introduktion til faget
 Medieøkologi 3 (oprettelser og intro)
 Workshop om analyse af digitale medier
 Frokost 12‐12.45 (betales af de studerende selv)
 Netnografi og undersøgelser af online fænomener
o ITDD‐ reception & ‐festdag: 14.30 ‐16.30, 30. August 2017
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Digitale læringskontekster
o Uge 36 – 47: Open Lab fortsat
 Introduktion til eksternt samarbejde med Dokk1, Mediaspace Aarhus
 Undervisning, der fører op til forløb på DOKK1
o Uge 39: ELIG konference: Hack the educational future
Deltagelse i workshop, analogt og digitalt 28.9. (Bemærk at konferencen også er 29.9)Uge 47: Dokk1
o Uge 50: Webinar
Uge 50 og 51: Vejledning til eksamen
o Uge 2, 2018: Aflevering af synopsis og video, 08. januar 2018
o Uge 4: 2018: Eksamen afholdes 15., 16. og 17. Januar 2018



Digitale Medier
o Uge 38: Aflevering 1
o Uge 41: Aflevering 2
o Uge 45: Aflevering 3
o Uge 49: Aflevering 4: eksamen, 8. december

ALT DET PRAKTISKE:
ALT DET SKAL DU VIDE SOM STUDERENDE PÅ ARTS, AU
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/detskalduvide/

TJEKLISTE
Til nye studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/tjekliste‐til‐nye‐studerende/
SELVBETJENINGEN (mit.au.dk)
Selvbetjeningen er dit personlige administrationssystem til dit studie. Selvbetjeningen giver dig adgang til en række
”værktøjer”, som hjælper dig med at melde dig til undervisningen, lave en eksamensudskrift, se hvor langt du er i dit
studie, udskrive din indskrivningsbekræftelse, melde dig til eksamen, se din karakter, tjekke din e‐post, søge om me‐
rit/dispensation.

STUDIECENTER ARTS (Aarhus)
Hvis du har brug for hjælp eller vejledning, skal du henvende dig i Studiecenteret (Aarhus). Du kan komme til dem med
mange forskellige behov.
Her er Studiecenter Arts hjemmeside hvor du finder alle de vigtige informationer:
http://studerende.au.dk/arts/
 Studiecenter Arts, Aarhus træffes også på denne adresse:
Tåsingegade 3, bygning 1442, stuen
8000 Aarhus C
E‐mail:studiecenter.arts.aarhus@au.dk, Åbningstid: Hverdage 10‐14

STUDIEVEJLEDNINGEN (Katrinebjerg)
Din lokale studievejledning for It‐didaktisk design.
 Du finder dem her:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/studievejledere/imv/
ion skiftede pr. 18. juni 2015 navn til Institut for Kommunikation og K
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