Sci-Tech Tingets møde
Februar 1, 2016
Dagsorden
1. Formalia

2

2. Foreningsrunde

2

3. Akademisk råd

2

4. Ny universitetsdirektør

3

5. Studienævnet

3

6. Fremdriftsreformen 2.0

3

7. Evt

3

Tilstedeværende

-

Mikkel - TKM
Louise - TKM
Josephine - Mat/Fys-tutorgruppen
Mads - Nanorama
Katrine - MMF
Sofie - MMF
Maja - MoGenS
Nana - BFU
Mads - BFU
Jakob - DSR
Daniel - DSR
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1 Formalia
1.1 Valg af dirigent
Daniel
1.2 Valg af referent
Nana
2 Foreningsrunde
DSR
Der er sat gang i rusugen, hvor man forsøger med konkurrencer for øge interessen i fagrådsarbejde. Der er en
hyttetur i støbeskeen og en generalforsamling, hvor navneskiftet bliver endeligt og navne- og
logokonkurrencen afsluttes.
TKM
Har fået ny bestyrelse og nye medlemmer. Nu starter planlægningen af studiestart.
Mat/Fys-Tutorgruppen
Har fået ny bestyrelse og gør klar til studiestart. Nu skal de nye medlemmer optages.
Nanorama
Har afholdt julefrokost. Er igang med at planlægge en fest, en generalforsamling og en stor karnevalsfest.
MMF
Opdaget at MMF har 7 års fødselsdag, som fra nu af afholdes i starten af december. Festforening har holdt
fest. Fagligtudvalg holder en endagstur og workshop. Den store studietur er ved at bliver planlagt.
MoGenS
Har hold generalforsamling, hvor der blev valgt en ny formand. Har også afhold julebanko med stor
opbakning.
BFU
Planlægger specialeseminar, generalforsamling og en uddannelsesdag. Har oprettet en instagram profil til
maskotten Probelpadden Pelle.
3 Akademisk råd
Blev det til mødet snakket om ligestilling, fordi man ønsker flere kvinder i forskningsmiljøet og der sættes
stor fokus på at få flere ind fra ledelsens side. Et konkret forslag er, at være mere opsøgende overfor de
kvindelige studerende. De kvindelige ansøgningerne mangler simpelthen og man ønsker at undersøge,
hvorfor det er sådan.
Der blev også snakket om håndtering af videnskabelig uredelighed og hvad man gør ved det. Udvalget for
videnskabelig udredelighed har defineret, hvad der er uredelighed og sjusk. Der er blevet indført en paragraf
for falskanklage for videnskabelig uredelighed og man har lukket muligheden for at være anonym.
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4 Ny universitetsdirektør
Arnold Boon er blevet ansat som ny universitetsdirektør på AU. Vi har fået en opfordring om, at sende ham
spørgsmål ift. ledelsesstil, administrativt, alt muligt. Dagligdagsproblemer i dagligdagen. Man kan sende en
mail på spoerg@au.dk. Kan vi fælles finde på nogle problemer?
Vi laver en tråd på facebook, hvor man kan komme med forslag og spørgsmål, som lukkes mandag den 8.
februar inden kl 24. Så sender vi en fælles mail med spørgsmål.
5 Studienævnet
Der vil fremover være en gennemgang af, referaterne fra studienævnet. Vi vil i SciTech-tinget gerne lave et
informationsmøde for nye medlemmer af studienævnet og akademisk råd, den midlertidige dato er 9. feb.,
mere information kommer senere.
6 Fremdriftsreformen 2.0
Nye ting i forhold til fremdriftsreformen. På AU skal man finde ud af, hvad det kommer til at betyde og især
hvordan det skal fungere. Det betyder en fælles implementering på hele AU, så studieskift og valgfag bliver
nemmere. Dette skal besluttes i løbet af foråret.
Det er en igangværende proces, hvor AU har fået flere frie hænder. Stadig samme straf, men uni får lidt mere
at sige, fordi noget ikke fungere godt nok. Det skal give lufthuller til specielle forhold og tilfælde.
7 Evt
Hvor får andre penge fra?

-

DSR tutor giver reklamer, for at få flere penge
TKM bruger Novoscience
MoGenS havde også problemer med at samle midler ind
Det foreslåes, at man kan søger personligt rejselegat

Semesterstruktur

- Uddannelsesudvalg skal kigge fag igennem i første omgang støttefag og bagefter de fagspecifikke fag
- Der indhentes mere information
8 Næste møde
Mandag den 18. april 2016

!3

