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Notat

Høringssvar fra akademisk råd Health vedr. Digitaliseringsstrategi.

Akademisk råd tilslutter sig Aarhus Universitets mål for digitaliseringsstategien. Vi
glæder os over ønsket om, at gøre den digitale hverdag for medarbejdere og studerende attraktiv og anvendelig i arbejdet med universitetets kerneopgaver.
Mål: Aarhus Universitet skal etablere, udvikle og vedligeholde digitale faciliteter og
kompetencer for derigennem at fastholde og udbygge sin position som et internationalt ledende universitet inden for forskning og for at fortsætte et stærkt engagement i samfundsudviklingen.
Under udfoldelsen af dette mål anføres en række præmisser for den gavnlige effekt af
digitalisering. Den præmis, at digitalisering kan fjerne barrierer mellem fag og fagtraditioner, er ikke umiddelbart gyldig. Hvis universitetet ønsker at fjerne barrierer
mellem fag, skal der yderligere tiltag til, udover digitalisering.
Under dette mål anføres desuden, at universitetet vil understøtte udviklingen af digitale forskningskompetencer hos sine forskere. Dette ser akademisk råd som yderst
positivt, men understreger, at dette er ressourcekrævende. Tidligere er nye digitaliseringstiltag blevet introduceret med hurtige brugerorienterede foredrag på fastsatte
tidspunkter, hvor medarbejderne ikke nødvendigvis kan være til stede. Det er meget
vigtigt, at hver medarbejder individuelt tildeles den hjælp vedkommende har behov
for, således at vore VIP’er med flair for disse ting ikke pålægges ekstra vejledningsbyrder for de øvrige medarbejdere, ud over deres øvrige opgaver.
Det bemærkes med glæde, at Aarhus Universitet vil tilvejebringe high performance
computing faciliteter til at understøtte forskning. Der er til stadighed problemer med
lagringsplads til data på servere, hvorfor en mere fremadrettet løsning, der sikrer
forsvarlig dataopbevaring, tilskyndes.
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Mål: Aarhus Universitet skal øge anvendelsen af Educational IT og udvikle digitale,
pædagogiske kompetencer for derigennem at kunne udbyde uddannelser på højeste
internationale niveau.
Man vil gerne gennem digitale løsninger kunne udbyde uddannelser på højeste internationalt niveau. Man bør have for øje, at det ikke er de digitale løsninger der bibringer det høje internationale niveau – men forskningsbaseret undervisning og studiemiljøet. Digitale løsninger kan lige så vel reducere kvaliteten af undervisningen, hvis
man ikke har fokus på den faktuelle indlæring hos den studerende.
Akademisk råd anser det for overordentligt væsentligt, at de digitale løsninger ikke
anvendes til at bortrationalisere undervisning i fælles fysiske rum. En beskyttelse af
det fysiske rum og mundtlig kommunikationen underviser-studerende og studerende-studerende imellem er særlig vigtig i uddannelser udbudt på HEALTH. Det skyldes, at det er en særlig del af vore funktionsuddannelser at være stærke særligt i disse
typer af kommunikation.
Mål: Aarhus Universitet vil tilbyde et digitalt understøttet, attraktivt og inspirerende studie- og arbejdsmiljø, der tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende
og medarbejdere.
Akademisk råd tilslutter sig uforbeholdent universitetets ambition om at have den
højeste standard for digital support af studie- og arbejdsmiljø og bakker op om en
særlig indsats for ikke dansktalende, så de ubesværet kan deltage i alle universitetets
aktiviteter
Mål: Aarhus Universitets digitale løsninger skal bidrage til en effektiv, sammenhængende og professionel administration, så studerende og medarbejdere kan fastholde fokus på universitetets kerneopgaver.
Akademisk råd tilslutter sig ønsket om, at digital understøttelse af universitetets administrative ydelser målrettes og løbende udvikles, så den fremstår relevant, tidssvarende og brugervenlig. Til dette vil vi gerne tilføje, at der bør være en strategi for intern- og ekstern brug. Således at medarbejdere ved universitet føler sig genkendt som
medarbejder i systemet – og ikke behøver at identificere sig med eksempelvist universitet og land. Det er vigtigt for ikke at føle sig fremmegjort og på afstand i forhold
til sit universitet.
Derudover bør universitet overveje at anvende IT til at sikre et mere fysisk åbent universitet. På nuværende tidspunkt er de studerende og medarbejdere afskåret for frit
at bevæge sig i bygninger på universitetet. Det er ekstremt vigtigt, at de studerende
har nem adgang til undervisere og ’lige kan smutte forbi’. Indførelse af den lukkede
dørs princip og nøglekort til alting begrænser interaktionen, og der bør kunne findes
mere fleksible løsninger.
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Der er fortsat et stort behov for at gøre universitetets egen hjemmeside mere bruger
venlig. Det er fortsat svært at finde bestemte sider, områder eller personer, da søgefunktioner ikke er optimale og langtfra på niveau med andre hjemmesider.

På vegne af akademisk råd, Health,

Formand, Helle Prætorius Øhrwald
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