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Nuværende situation: 
 
 

BA i Art and Technology er en tværdisciplinær 
uddannelse, der integrerer kunstneriske metoder med 
teknologi vedr. kulturelle og samfundsmæssige 
problemstillinger. Der er tale om et relativt nyt fagfelt, 
der skal udvikles både via uddannelsen, men også via 
forskningen. Rekruttering af motiverede ansøgere sker 
på basis af kendskab til AAUs forskningsresultater og 
uddannelsens indhold og sigte bl.a. via gode 
studenterprojekter.    
 

   

Udfordringer:   Mål:  

1 
 

Uspecificerede kriterier for bedømmelse af det 
kunstneriske indhold af projektmodulernes artefakter 

 1 Løbende diskussion og evt. specificering af 
evalueringskriterierne af de kunstneriske 
dimensioner og metoder inden for uddannelsens 
teknologiske og akademiske kontekst 
 

2 
 

Manglende understøttelse af de kreative kompetencer 
ift. employability og entrepreneurship 

 2 Yderligere integrering af entrepreneurship og projekt 
formidling som del af ArT fagligheden i 
studieprogressionen 
 

3 
 

Utilfredsstillende samarbejde inden for AAU Labs, 
specifikt indenfor CREATE bygningen 

 3 Styrket Lab-situation 

4 
 

For få internationale studerende og ingen fra de nære 
og naturlige rekrutteringsområder i de Skandinaviske 
lande 

 4 Styrket rekruttering af internationale studerende 
(40% af optag)  

5 Begrænset aktivt Alumne netværk som informanter ift. 
videreuddannelse- og beskæftigelsesmarked  

 5 Styrket Alumni netværk samt specificering af formål 

6 Manglende aktive forbindelser til lignende uddannelser 
internationalt  

 6 Styrket internationalt kunstneriske og akademisk 
uddannelsesnetværk  

7 For højt frafald i løbet af uddannelsen  7 Under det gennemsnitlige frafald ift. AAU-HUM 

 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
  

Plan for at nå mål 1: Specificering af evaluering af den kunstneriske dimension     
Handling(er): (Hvordan vil vi opnå målet?) Ansvarlig: Deadline: Ressourcer: 

Løbende diskussioner med det formål at skabe en fælles forståelse for de kunstneriske-
æstetiske udviklings- og evalueringskriterier med relevans for ArT som interdisciplinært 
felt med samfundsrelevans .  

SN-formand  
 

Iværksættes  Lærerkollegiet 
Lærermøder 
Seminarer og symposium 
Gæsteforelæsere og 
Internationalt samarbejd 

Udvikling af et art specifik pensum ift. kunstnerisk-æstetiske virkemidler på baggrund af 
VIPs egen forskning og den aktuelle internationale forskning.   

SN-formand Studiestart 2016 SN, undervisere 

Rammesætte evalueringskriterier progressivt i uddannelsen. Udvikle kohærente 
semester/modulbeskrivelser der er gyldige over tid. 

SN-formand  Studiestart 2016 SN, undervisere 

Delmål for mål 1:   

År: Ansvarlig: Delmål: 

2016 SN-formand Lærerseminar om kunstneriske evalueringskriterier som tema 

2016-2017 SN-formand Udvikling af undervisningsmetoder, specificering af fagområder samt litteraturlister ift. de efterlyste kunstnerisk-
æstetiske virkemidler  

2017-2018 SN-formand Kunstnerisk-æstetiske evalueringskriterier specificeret ind i studieordningens læringsmål. 

Kriterier for om mål 1 er opnået: (Hvordan ved vi, hvornår målet er opnået?) 

1. Beskrivelse af relevante kunstnerisk-æstetiske virkemidler   

2. Specificerede kunstneriske evalueringskriterier 



 

 

 

 

 

 

  

Plan for at nå mål 2: Yderligere integrering af entrepreneurship som del af ArT fagligheden 

Handling(er): (Hvordan vil vi opnå målet?) Ansvarlig: Deadline: Ressourcer: 

Videreudvikling af ArT specifik entrepreneurship-modul SN-formand Efterår 2016 Egen koordinator 

Styrke samarbejde med eksterne samarbejdspartnere SN-formand Løbende til efterår 
2018 

Egen koordinator 

Opdyrke undervisningskompetencer inden for ArT entrepreneurship SN-formand Efterår 2016 Institut for Kommunikation  
og CAT-skolen 

Styrke en ArT specifik iværksætterkultur, -værktøj og -metoder  SN-formand Løbende til efterår 
2018 

Egen koordinator 

Delmål for mål 2:   

År: Ansvarlig: Delmål: 

2016/17 SN-formand Undersøgelse omkring forskningsprojekt omkring ArT employability og entrepreneurship  

2016 SN-formand Plan for samarbejde med eksterne partnere  

Kriterier for om mål 2 er opnået: (Hvordan ved vi, hvornår målet er opnået?) 

1. ART entrepreneurship som integreret del af projektmoduler og ArT-artefakter 

2. En ArT specifik undervisningsplan for employability og entrepreneurship 



 

 

 

 

 

  

Plan for at nå mål 3:  Styrket Lab-situation 

 

   

Handling(er): (Hvordan vil vi opnå målet?) Ansvarlig: Deadline: Ressourcer: 
 

Indgå konkrete aftaler med AD-MT om gensidig brug af labs Institut 2016 Institut i samarbejde med 
skolen 

Indgå konkrete aftaler om bemanding og finansiering af HUM labs  Institut 2016 Institut i samarbejde med 
skolen 

Udvikle nye typer af fremtidsorienterede labs med understøttende  pædagogiske tiltag SN-
formand/institutleder. 

2017-18 brugergruppe 

Delmål for mål 3:   
År: Ansvarlig: Delmål: 

2016 Institutleder Konkrete aftaler med AD:MT  

2016-2017 Institutleder Konkrete aftaler om bemanding og finansiering af labs med AD:MT 

2017-2018 Studienævnsformand Konkret plan for ArT specifikke pædagogiske tiltag for integration af labs i undervisning 

Kriterier for omfor at  mål 3 er opnået:  

1. Bemandede ArT Labs 

2.  Lab-undervisning som integreret del af udvalgte undervisningsmoduler 



 

 

 

 
 

 
  

Plan for at nå mål 4: Styrket rekruttering af internationale studerende    
Handling(er): (Hvordan vil vi opnå målet?) Ansvarlig: Deadline: Ressourcer: 

 

Målrettet brug af agenter og samarbejdsaftale (bl.a.  Erasmus aftaler) Studienævn/FAK Fortløbende Agenter for AAU 
Kommunikationsmedarbejdere 
HUM Fak 

Målrettet markedsføring på de sociale medier Studienævn Fortløbende Webansvarlig, studerende,  

ArT studerende og undervisere, nuværende og tidligere, aktiveres som ArT 
ambassadører 

Studienævn Fortløbende Trykte informationsmateriale, 
kontinuerlig opdateret og 
inspireret hjemmeside 

ArT specifik forskning formidles og knyttes aktivt til BA ArT    

Delmål for mål 4:   
År: Ansvarlig: Delmål: 

2016 Studienævnsformand 
og Studieleder 

Konkret aftale med Hum Fak om målrettet brug af agenter til rekruttering  

2016-2017 Studienævnsformand Løbende opdatering af  Web-informationsmateriale ift. studenterprojekter og outreach initiativer 

2017-2018 Studienævnsformand Bygge internationale relationer gennem Alumni netværksmøde hvert andet år 

Kriterier for om mål 4 er opnået: (Hvordan ved vi, hvornår målet er opnået?) 

1. 40%  af det samlede optag består af de udenlandske studerende 

  



 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Plan for at nå mål 5: Styrket Alumni netværk    

Handling(er): (Hvordan vil vi opnå målet?) Ansvarlig: Deadline: Ressourcer: 
 

Fortsat linkedIn indsats (systematisk tracking af de færdiguddannede ArT bachelorer) Studienævn Fortløbende  

Alumne konference i forbindelse med udstillinger/gæsteforelæsninger ift. uddannelses- 
og arbejdsmarked 

Studienævn 2017  

Aktiv og relevant ArT Facebook gruppe Studienævn Fortløbende  

Delmål for mål 5:   

År: Ansvarlig: Delmål: 

2016 Studienævnsformand 
og Studieleder 

LinkedIn opdatering, kommunikation og kontakt med tidligere studerende 

2017 Studienævnsformand Første alumnekonference samt evaluering af indsamlede data. 

Kriterier for om mål 5 er opnået: (Hvordan ved vi, hvornår målet er opnået?) 

1. Systematisk indsamling og analyse  af alumnedata ift. uddannelses- og arbejdsmarked  

2. Systematisk anvendelse af alumnedata  i uddannelsesudviklingen og til at vedligeholde og aktivere selve netværk 



 

 

 

 

 

 

 

  

Plan for at nå mål 6:   Styrket internationalt kunstneriske og akademisk netværk til 
relevante institutioner 

   

Handling(er): (Hvordan vil vi opnå målet?) Ansvarlig: Deadline: Ressourcer: 
 

Analyse omkring mulig deltagelse i internationale fora som fx ELIA (European League of 
Institute of the Arts) 

Studienævn 2016 1000€ 

Aktiv integration af Media Arts Cultures ERASMUS MUNDUS netværk (studerende og 
forskere)  

Studienævn Fortløbende undervisere 

Intensivere uddannelsessamarbejde mellem relevant institutioner (fx University of 
Malmö, Kunstuniversität Linz, New School, NY, etc.) Et kvantitativt mål er aktivt 
samarbejde med 6+ udvalgte institutioner. 
 

Studienævn Fortløbende Alle VIP og studerende 

Arbejde for yderligere tilnærmelse til Oplevelsesdesign CAT skolen Fortløbende CAT Skolen 

Delmål for mål 6:   

År: Ansvarlig: Delmål: 

2016 Studienævnsformand 
og Studieleder 

Indsigt og oversigt i internationale tendenser og muligheder gennem medlemskab af ELIA (European League of 
Institutes of the Arts) og Cumulus (International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media) 

2016-2018 Studienævnsformand Udveksling af studerende og forskere gennem ERASMUS MUNDUS netværk 
Samarbejde med ERASMUS MUNDUS netværk om udstillinger/gæsteforelæsninger og lign.   
 

2016-2018 Studienævnsformand Et årligt samarbejdsprojekt med internationale institutioner ift. uddannelsesudvikling 

Kriterier for om mål 6 er opnået: (Hvordan ved vi, hvornår målet er opnået?) 

1. 10% studerende udveksling til og fra ArT   

2. Èn + årlig gæsteunderviser/forsker til udveksling hos ArT 

3. Engelsksproget kandidatuddannelse for ArT studerende på AAU (fx Oplevelsesdesign) 



 

 

 

 

 

 

 

Studienævnsformanden for Studienævnet for Art & Technology, 3. 12 2015 

Plan for at nå mål 7: Begrænset frafald    

Handling(er): (Hvordan vil vi opnå målet?) Ansvarlig: Deadline: Ressourcer: 
 

Yderligere skærpelse og kommunikation af ArT profilen via web og studievejledere.  Studienævn 2016 studievejledning 

Formidling af uddannelses komponenter i begyndelsen af 1. sem.  Studienævn Fortløbende undervisere 

Skabe kohærens i uddannelsen  Studienævn Fortløbende Alle VIP og studerende 

Formulere klare job- og uddannelsesperspektiver Studienævn Fortløbende Studienævn, alumni, VIP 

Delmål for mål 7:   

År: Ansvarlig: Delmål: 

2016 - 18 Studienævnsformand  Jævnlige diskussioner og konkrete opfølgninger ved. SN- og aftagerpanelmøder 

2016-2018 Studienævnsformand Spørgsmålet om profil skal være et punkt af semesterevalueringen 

2016-2018 Studienævnsformand Løbende præcisering af website art.aau.dk og uddannelsessiden  http://www.en.aau.dk/education/bachelor/art-
technology 

Kriterier for om mål 7 er opnået: (Hvordan ved vi, hvornår målet er opnået?) 

1. Frafald under HUMs gennemsnit   


