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Referat: 

1. Dagens dagsorden og referatet fra d. 5. oktober 2021 er godkendt  

2. Mentorordning for kandidatstuderende 

Ali Shahrokhtash er inviteret til at fortælle om mentorordningen. Man kan læse 

mere på studieportalen: https://phd.nat.au.dk/programmes/nanoscience/inano-

mentor-programme/ 

3. Challenge program 

JVL fortæller om Challenge programmet. Det er vigtigt at det er lysten der gør, 

at man som studerende vælger at følge dette program. To studerende har indtil 

videre har gennemført. Dags dato er der syv studerende på programmet. Nogle 

institutter udfaser programmet, hvilket iNANO ikke har intentioner om. 

4. Edu-IT  

IT baseret læring. Instituttet kan søge en pulje. Det anbefales, at der på forhånd 

laves et økonomisk overslag, for at sikre der er penge nok. Idéer sendes til TL. 

Deadline midt januar. 

5. Nanoscience studie- og karriere arrangement 

Instituttet har planlagt et studie- og karriere arrangement mandag d. 13. decem-

ber for alle iNANO studerende kl. 10:00 - 16:00 inkl. frokost. TL gennemgår 

programmet, som de studerende har modtaget via Brightspace. Programmet 

kommer også i nyhedsbrevet. 

6. Studietur 

Det undersøges i disse dage om der kan laves en studietur sidst i januar for 3.- 

og 4. årgang, da de pga. Covid-19 ikke har været afsted. Forslag er Lund i Sve-

rige og København.  

De studerende udtrykker ønske om, at alle årgange kan komme med. Opmærk-

somhed på at pengene er øremærket. 

7. Kommunikation gennem Brightspace 

Pga. GDPR må instituttet ikke ligge inde med maillister m.m., så al kommuni-

kation foregår via Brightspace. IHS gennemgår mulighederne i Brightspace.  

Hvordan ønsker de studerende at blive kontaktet?  Skal det blot være i 

Brightspace, eller skal der udgå en mail til de studerendes AU mail via 

Brightspace? 

Det blev besluttet, at vigtige meddelelser sendes til de studerendes AU mail.  

https://phd.nat.au.dk/programmes/nanoscience/inano-mentor-programme/
https://phd.nat.au.dk/programmes/nanoscience/inano-mentor-programme/
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8. Kontrakter for bachelorprojekter og individuelle projekter 

Projektbeskrivelser i kontraktgeneratoren  - hvilke krav skal Instituttet stille til 

det?  

Processen bruges af de studerende til både at kunne formulere et projekt, holde 

fokus på emnet samt finde tilbage til fastsatte aftaler. 

Det blev besluttet, at der for fremtiden skal afleveres en kortfattes projektbe-

skrivelse for Individueller projekt, Erhvervsprojekt og Bachelorprojekter.   

Der skal også udarbejdes tekster til kursus kataloget, så MP kan opdatere både 

dem og studieportalen. TRL tjekker op på Specialer 

9. Mundtlige eksamener for internationale studerende - udsættes til næste 

møde pga. mangel på tid. 

10. Bæredygtighedselementer i kurser - udsættes til næste møde pga. mangel 

på tid. 

11. Bordet rundt blandt de studerende med input om hvordan det går på år-

gangene 

Der efterspørges adgang til forlængerledninger udenfor studentermedhjælper-

nes kontortid. 

12. Evt. 

13. Opsummering af beslutningspunkter 

Dato: Emne: Beslutning 

An-

svar-

lig 

Sta-

tus 

23.02.21 

Perspektive-

rende/Inspirerende 

foredrag 

Der er nedsat en arbejdsgruppe 

TRL 

og 

RM 

I 

pro-

ces 

02.12.21 

Kontrakter for ba-

chelorprojekter og 

individuelle projek-

ter 

Der skal også udarbejdes tekster 

til kursus kataloget, så MP kan op-

datere både dem og studieporta-

len. TRL tjekker op på Specialer 

TRL og 

MP 

I 

pro-

ces 

 

 

  

 


