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Referat. 

1.Dagsorden: d. 22.05.19 og referat fra d. 04.02.19 er godkendt 

 
2.Kursusrevidering  

Vi indkalder reviderede kursusbeskrivelser nu og indtil midt juni. Der er indkaldt til 

UU møde i juni til gennemgang af kursusbeskrivelserne. Der er desuden kommet en 

note fra studiekontoret omkring udspecificering af kursusbeskrivelser ang. Aktiv delta-

gelse, Kapacitetsbegrænsninger og Læringsmål. 

a. Alle uddannelser ved ST skal lave en erhvervsprojektbeskrivelse til 

F2020.Rikke fremlægger hvordan de gør ved bioscience. 

 
3.Mentorordning og studieteknik 

Mentorordning blev diskuteret og undersøges nærmere. 

De studerende havde ikke oplevet at studieteknikworkshoppen var forsøgt inkorpore-

ret i kemikurset. Der havde desuden ikke været så god opbakning på 2018 årgangen. 

Kan der mon afsættes undervisningstid? Vi vil gerne have tutorerne til at hjælpe med 

at bakke op om dette tiltag. Evt. mentorerne hvis dette besluttes implementeret.  

Vi vil forsøge at give Rikke en forelæsning i rusugen til studieteknikworkshoppen.  

 
4.Forberedelse af statusmøde 

Grafer og data blev gennemgået. 

 
5.Uddannelseszoom 

a.Uddannelseszoom blev diskuteret og generelt blev der sammenlignet med nanosci-

ence uddannelsen ved KU. Det blev diskuteret hvorledes resultater fra uddannelses-

zoom er inddraget i datagrundlaget for statusmødet 

Punkter fra fakultetet til diskussion: 

 Hvad siger data? Er der noget der overrasker?  

o Det blev bemærket at der tilsyneladende er flere un-

dervisningstimer hos os end på KU (både på store 

hold og små hold) – hvordan er det gjort op? 
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o Frafaldet er højere på AU end på KU. Både på na-

noscience, fysik og kemi.  

 Hvilke handlinger giver resultaterne anledning til? 

o Hvilken data ligger til grund for timer og frafald?  

o Frafaldet ser problematisk ud på uddannelseszoom. 

Kan tallene korrigeres stå studerende der fortsætter 

ved fakultetet ikke tæller som frafald?  

 Er der områder som ikke er dækket tilstrækkeligt? 

o Der kunne med fordel være en kort beskrivelse af ud-

dannelsen samt et link til uddannelsesbeskrivelsen på 

UddannelsesGuiden (UG) da det ikke er synligt hvor-

dan uddannelserne adskiller sig i indhold.  

 Hvordan har det været som studerende at svare på spørgeske-

maet? 

o De studerende meddelte at de synes det giver fint me-

ning, dog var der nogle spørgsmål man ikke kunne 

svare på. 

6.Evt. 

7.Opsummering af beslutningspunkter 

Alle tidligere punkter gennemgås til et senere møde 

 

Dato: Emne: Beslutning Ansvarlig Status 

25.01.19 Kursusevaluering 
Det blev besluttet at holde et evalueringsmøde ved-
rørende ”Eksperimentelle øvelser 1” TRL og SL? Planlagt 

25.01.19 Kursusevaluering 
Det blev besluttet at holde et evalueringsmøde ved-

rørende ” Biomaterials” 
TRL Afventer 

25.01.19 Kursusevaluering 

Spørgsmålet: Hvor mange timer brugte du samlet 

(undervisning + forberedelse) på dette kursus pr. 

uge? Dette spørgsmål kom ikke med i denne om-

gang på alle kurser. Hvad skyldes det? Skal under-

søges. MP: anbefaler at kontakte Kursusevaluerings 

gruppen, Kursusevaluering.st@au.dk  

 

TRL / MK? Afventer 

25.01.19 Revidering af kursus-
beskrivelser 

Det blev besluttet at TRL indkalder de kursusan-

svarlige til et møde angående ændringer i semester-

placering og ECTS. Eventuelle ændringer skal god-

kendes af UU inden de sendes ind til godkendelse i 

Studienævnet. 

TRL 

Punkt på 

dette 

møde 

22.05.19  Ingen nye punkter tilføjet.   

mailto:Kursusevaluering.st@au.dk
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