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1.a. Hvem skal betale regning for reparation af NMR apparat?
UU mener at beslutningen ligger hos ledelsen, og at FU bør tage dette op som en
principiel debat.
1.b. Håndtering af omvalg. Information fra SNUK (Studienævn og undervisningskontrol):
Alle studerende skal tilmelde sig til 30 ECTS pr. semester jf. det obligatoriske kursusprogram, der gælder eller jf. den kontrakt, der er indgået. Hvis man nu efter denne
tilmelding af faglige grunde fortryder et kursusvalg gælder følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Der skal være en faglig begrundelse for omvalg – dvs. det skal aftales med uddannelsesansvarlig og være godkendt i revideret kontrakt
Der søges – med henvisning til godkendt kontrakt – via mit.au.dk om dispensation til omvalg. Dette kan virke som unødigt bureaukrati – men vi vil blive bedt om data på omfang af
omvalg.
Der skal være plads på det kursus, som man ønsker.
ECTS-belastningen på 30 ECTS/semester (eller det individuelle lavere tilmeldingskrav)
må ikke ændres via omvalg. Omvalg der fører til lavere antal ECTS i semesteret vil ikke
kunne godkendes.
Man kan ikke vælge om når kvarteret er startet og undervisningen er i gang. Nogle studerende følger deres ’nye’ valg og håber på efterfølgende godkendelse. Det kan vi nok ikke
gøre så meget ved – men det er på egen regning og risiko.

2. Studiestruktur: 15 ugers undervisning/ 1 uges fri/ 4 ugers eksamen.
UU anbefaler at der arbejdes videre med denne model. NP og TV sætter sig sammen
til videre drøftelse.
3. Anna Bak for sendt tal til NP og HHJ, på baggrund af mødet d.03.09.15. Der var et
par rettelser. NP rundsender opdateret version når den forelægger. UU anbefaler, at
de forskellige tal og tabeller bliver taget med på VIP møde. Næste møde med Anna
Bak er d. 01.10.15.
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4. Det blev besluttet at MP udsender evaluering E15Q1 dagen efter sidste eksamensdag d.29.10.2015.
Tilbage i februar måned indsendt MP på vegne af UU et evalueringsspørgsmål til
godkendelse via SNUK. Der er endnu ikke sket noget, så MP rykker SNUK med det
mål, at spørgsmålet:
Der er god sammenhæng mellem kursets læringsmål og eksaminationen (Meget enig,
enig……) kan komme med ud til evaluering af E15Q2.
6. Ikke alle studerende har mulighed for at deltage i Posterdagen d. 25.09.2015 pga.
undervisning. Det skal her understreges, at studerende altid må banke på døren til
VIP’erne for at få en snak. MP sørger for at få dette meldt ud til de studerende, og at
få det med i næste års invitation.

