Sci-Tech tingets møde
April 18, 2016
Dagsorden
1. Formalia

2

2. Foreningsrunde

2

3. Akademisk råd

2

4. Studienævnet

3

5. Fremdriftsreformen 2.0

3

6. Evt

3

Tilstedeværende
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel – STT og RIA
Nana – STT og BFU
Torsten – IGOR
Lasse – IGOR
Sarah – IGOR
Maja – MoGenS
Mads – Nanorama
Sofie – MMF
Kasper - MFSR
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1 Formalia
1.1 Valg af dirigent
Daniel
1.2 Valg af referent
Nana
2 Foreningsrunde
RIA
Har skiftet navn, anden gang - så nu holder det på generalforsamling. Udsolgt fest og revy. Fagråd skal der
indhentes ting med logo - så klar til studiestart.
BFU
Har holdt generalforsamling og planlægger forårets arrangementer.
IGOR
Valgt ny bestyrelse. Første bestyrelsesmøde nu her efter eksamen. Arbejder på hjemmeside og har planer om
karrieredag.
MoGenS
Fødselsdag og litteraturarrangement. Kandidatvalgsaften med MMF, for at vise de andre muligheder i stedet
for det direkte valg. Generalforsamling om lidt og grill aften.
Nanorama
Generalforsamling. Større fest, spil fest med pubquiz med andre festforeninger. Filmaften med
fællesspisning. Karnevalsfest i marts med andre fredagsbarer og festforeninger. Valgfagsoplæg, hvor
studerende kommer ud og fortæller om valgfagene. Planlægger en vinsmagning.
MMF
Tur fredagsbar. Illustrator kursus. Studietur i København. Phd-arrangement, hvad laver man og hvordan
ender man der. Grill aften og generalforsamling i næste uge.
MFSR
Lige startet op igen, mange gamle som sidder tilbage, så der skal gang i et stort rekrutteringsarbejde.

3 Akademisk råd
To møder siden sidst. Ekstra ordinært omkring økonomi. Ordinært omkring økonomi, der kommer til at være
nogle færre penge at gøre med og der skæres ned omkring nogle administrationsomkostninger samt
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boligrelaterede omkostninger. Serviceniveauet bliver forhåbentlige ikke påvirket. Man vil gerne sidde
længere inden man kommer på tur, men det er ryste sammenting. Man vil gerne se noget mere specifikt for
ST, fordi det jo er for hele AU.
Institutionsakreditering blev diskuteret.
Omlægning til semesterstruktur, de er i gang med sidefag. Der kommer nok til at være en overordnet ramme.
Der vil tages højde for, at der ikke kommer nogen i klemme i omlægningen. Stadig i planlægningsfasen fordi
der er lang tid til.
Pdh-pladsen – ham der sidder der nu bliver færdig. Den nye rektor siger, at det godt kan lade sig gøre.

4 Studienævnet
Ingen fra studienævnet var til stede.
5 Fremdriftsreformen 2.0 -AUs fortolkning
Der følges op på snakken fra forrige møde.
6 Evt
Prodekanen spørger efter læsepladser - fri adgang inden for åbningspladsen til at sidde hvor man vil på ST.
Det foreslåes, at man laver en liste over læsepladser og især stille-læsepladser.
På nano er der sket noget nyt: mødelokalerne er blevet lukket for de studerende, kun to må bruges men må
ikke bookes.
Hvordan får andre foreninger information ud til de studerende?
Nano har en mailingsliste (stud.all.nano) alle får den og opslagstavle - maillist.au.dk skal godkendes af en
form for administrator.
MFSR: man kan få ting på informationstavlerne

8 Næste møde
Mandag den 5. September 2016
Der lægges op til, at man holder møder ude på de forskellige institutter – de fremmødte synes det er en god
ide.
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