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Mødedato: mandag d. 03.05. 2021  
Mødested: Zoom  
Mødeemne: Uddannelsesudvalgsmøde  
  
Deltagere: Trolle Linderoth (TRL)Jeppe V. Lauritsen (JVL), Duncan Sutherland 
(DS), Rikke Meyer (RM), Anders Vestergaard (AV), Camilla L. Nielsen (CN), Solvej 
Lang (SL), Carl Linnemann (CL), Maria Kragelund (MK) og Malene Plougmann (MP) 
Ref. 
 
Gæst: Morten Foss (MF) 
 
Afbud: Daniel Otzen (DAO), Monika G. Kristensen (MG), Lasse Desdorf (LD), 

 
 
Referat: 

1) Dagsorden og referat fra UUmødet d. 22.03.21 er godkendt 
2) Sikkerhedskursus med deltagelse af Morten Foss.  

Der blev snakket om de forskellige tilbud på andre uddannelser og fore-
slået en fælles iNANO løsning som også kunne inkludere andre eksterne. I 
forhold til uddannelsen vil vi forsøge at inkludere sikkerhedsorientering i 
Eksperimentelle nanoøvelser 2 samt fastholde punktet i både bachelor- og 
specialeworkshops.  
LAMU vil arbejde videre med forslag til iNANO generelt, f.eks. en online 
sikkerhedsquiz.  
 
 

3) Studiemiljøundersøgelse. Opfølgning fra sidste møde. 
Diskussion af opmærksomhedspunkter, hvor også lysten til at stille 
spørgsmål blev særligt belyst.  
Der er opmærksomhed på at tallene er fra perioden med online undervis-
ning.  
 

4) Kommunikation til studerende – evaluering af blackboard-model. 
Der er udarbejdet stor rapport om ”Kommunikation til studerende”. 
iNANO har benyttet sig af blackboard, hvor hver årgang har en gruppe. 
Her man kan finde historik hvis der er behov for det.  
blackboard udgår og går over til Brightspace E21. 
Studerende tjekker blackboard hver dag, men ikke post.au.dk 
Konklusion. Instituttet skal fremadrettet benytte Brightspace på samme 
måde som blackboard benyttes i dag. Det anbefaler at studerende altid 
tjekker hvem afsender er, når mail fra Universitet modtages. Ved at kende 
afsender kan den studerende forhåbentligt bedre forstå indholdet 
 

5) Studiecafé flyttes fra fredag kl. 13-15 til onsdag 13-15. MK giver Under-
visningskontoret besked med det samme, da de er i fuld gang med at plan-
lægge næste semesters undervisning 
 

6) Plagieringsværktøjet Urkund. Det blev besluttet at iNANO fra S21-O 
benytter Urkund på Bachelorprojekter, Specialer. Det er Uddannelsesko-
ordinatoren der aktiverer Urkund på via Digital Eksamen. I forbindelse 
med opsætning i Digital Eksamen orienteres de studerende om at Urkund 
benyttes til deres skriftlige opgaver. Skal evalueres efter S21-R / V21-O. 
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7) Status på studieprogrammer og samtaler 
TRL orienterer om at det er forløbet godt. 
 

8) Orientering om Mat Brush-up 
Online brush-up kursus bliver nu bredt ud til alle studerende. Afvikles i 
august måned. Er et tilbud og ikke et krav. De studerende kan lave en pre-
test online for at vurdere om der er behov for et brush-up kursus.  Institut-
tet skal huske at informerer nye studerende om dette tilbud.  
 

9) Corona  
TRL orienterer om sidste nyt.  
Eksamen V20-R og S21-O afvikles som Plan B. Eksamensplanen er offent-
liggjort. 
 

10) PowerBI – intro til indikatorkort og andet data. MK udvider UU mødet 
med de studerende for at få afsluttet dette punkt. 
 

11) Evt . Intet til dette punkt i dag. 
 

12) Opsummering af beslutningspunkter  

 

 

Dato: Emne: Beslutning Ansvarlig Status 

23.02.21 Perspektiverende/Inspi-
rerende foredrag 

Der er nedsat en arbejdsgruppe TRL og RM I proces 

22.03.21 Studiemiljøundersøgelse Enkelte opmærksomhedspunkter som dis-
kuteres på et fremtidigt møde TRL/MK Afsluttet 

22.03.21  
Sikkerhedskursus Det blev besluttet at inviterer sikkerhedsan-

svarlig til næste UU-møde.  
TRL Afsluttet 

03.05.21 Plagieringsværktøjet  
Urkund 

Evalueres efter S21-R.  
Dvs. september/ oktober.  TRL  

     

 


