
 

 

 

 

Nat-Tech Uddannelse 

Aarhus Universitet  

Ny Munkegade 120 

8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 

Fax: +45 8715 2068 

E-mail:  studieservice.st@au.dk  

Web: 

https://www.au.dk/studieservice/na

t-tech 

 

Referat 
 

Malene Plougmann 

 

Dato: 12. maj 2022 

Ref: MP 

 

Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 

NATURAL SCIENCES 

Mødedato: d.12.05.2022 

Mødested: 1593-213 

Mødeemne: Uddannelsesudvalgsmøde 

Deltagere:  

Uddannelsesansvarlig (UA) Trolle Linderoth (TL), Rikke Meyer (RM), Jeppe 

Vang Lauritsen (JVL),  

Studievejleder Lasse Desdorf (LD), Anders Vestergaard (AV), Steffen Holleu-

fer (SH), Carl Linnemann (CL), Christian Kirkegaard (CK), Sarah Maria Dahl 

(SMD), Ida Johanne Haugaard Sørensen (IHS), Malene Plougmann (MP) (ref.) 

 

 

 

Referat: 

1.Dagsorden og referat fra d. 8. februar 2022 godkendes. 

UA gennemgår formålet med dagen møde, som er et forberedelsesmøde til det 

årlige statusmøde d. 25.05.2022. 

 

2.Tema - Fra elev til studerende: Hvad kan vi som uddannelse/undervisere 

gøre for at forbedre overgangen fra elev til studerende? 

a. Status fra 1.-års mentorerne. 

UU har inviteret Kirstine Friis Jensen og Signe Gade Balslev, som begge er 1-

års mentorer. De fortæller om, hvad arbejdet som mentor indebærer og hvilke 

aktiviteter de har. 

1.semester: vi ser deres tidsplan for 1. semester, hvor der både er start-up mø-

der, studie-workshops, gruppesnakke og forberedelse til eksamen. Under Co-

vid-19 afholdt de zoom-møder. De vurderer, at de har haft godt fat i de stude-

rende på 1.semester. 

2.semester: består af mentormøder, post-eksamenssnak, semesteropstart med 

nye kurser, studiesamtaler og eksamens-workshop. 

 

b. SMART modellen for onboarding af 1.-års studerende  

UA gennemgår SMART modellen ud fra slides fra CED, så alle er bekendt 

med denne model inden Statusmødet. 

 

  

3. Indikatorkort (inkl. historik fra de to seneste år) 

Udvalget gennemgik og diskuterede indikatorkortene. Der var særlig fokus på 

indikatorer for førsteårsfrafald (bachelor) og ledighed (kandidat), hvor der var 

fremskaffet supplerende data.  

 

4. Studiemiljøundersøgelse (nye data fra 2021)  

Opmærksomhedspunkter fra Studiemiljøundersøgelsen blev gennemgået ved 

UA og diskuteret i udvalget. 
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5. Dimittendundersøgelse (nye data fra 2021) 

Opmærksomhedspunkter fra 1-2 års Dimittendundersøgelsen blev gennemgået 

ved UA og diskuteret i udvalget. 

 

6. Opfølgning på handleplan 2021 

UA orienterede om kommentarerne vedr. status på handleplanen, som er ind-

sendt til statusmødet. 

 

7. Opsamling på beslutningspunkter.  

Der var ingen beslutningspunkter. 

 

8. Evt. 

• Opfølgning på individuelle samtaler 

• Opdatering af valgfagsdokument 

• Tilmeldingstal for Nanoscience kandidatkurser 

JVL: Inde på bachelor.au.dk er Nanoscience bacheloruddannelsen fortsat kun 

nævnt i klyngen fysik/matematik, mens den savnes i klyngen biologi/kemi/na-

tur. 

 

 

 

 


