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Referat - STT-møde 3. september 2018
1) Foreningspræsentation
Følgende foreninger deltog i mødet:
iMentor
FUT
Studienævnet for AU Engineering
DUF
Die Rote Zone
TKM
MMF
Nanorama
MoGenS
Alkymia
CIVILT
Amok
a. Præsentation af ny STT-studentermedhjælper
Theresa der læser molekylærbiologi, er ansat som ny studentermedhjælper i SST.
2) Formalia
3) Prodekan for udd. Finn Borchsenius
a. Indsatskatalog for fastholdelse af studerende
Finn informerede kort om tankerne bag indsatskataloget. Indsatskataloget kan læses i
sin fulde længe på facebookgruppen: SciTech-Tinget (debatforum).
Input fra foreningerne:
-fællesskab/social aspekt er vigtigt når man lige er flyttet hjemmefra til en ny by.
- studiegrupper: På medicin og mat/fys oprettes der obligatoriske studiegrupper de
første 3 måneder af studiet. Det er tutorerne, der sammensætter studiegrupperne på
baggrund af hvad de studerende ønsker/forventer af en studiegruppe.
En andet forslag er strategisk sammensætning af studiegrupper, dog skal det være
muligt at melde fra hvis man ikke ønsker at deltage i en studiegruppe. Det blev også
nævnt, at på ingeniørhøjskolen svarer de studerende på en test, der hjælper med at
indplacere dem i studiegrupper.
Karrier- hvad jeg kan jeg blive arrangementer.
Vigtigt at sikre koordinering mellem ST og studenterforeningerne, så der ikke er
overlap i arrangementerne og vi sikre at der både er kandidat og ph.d. alumner, der
fortæller hvad de arbejder med.
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Eksempelvis en paneldebat med alumner som del af det obligatoriske
studiestartprogram og omkring hvad kan du blive og how to survive.
Studestartsprøven. Er det muligt at ændre antallet af eksamensforsøg fra 2 til 3
forsøg?
Studievejlederne på Ingeniørhøjskolen er er uddannet fx ingeniør og ikke studerende.
De studerende opfordres til at tage kontakt hvis de har det mindste problem.
Early warning. Nederen at blive overvåget. Implementere hjemmeopgaver i fagene,
så man kan tage de studerende ind til samtaler, der ikke får afleveret.
Forventningsafstemning. De studerende der starter på ST har før studiestart hørt en
masse historier om deres uddannelse fx gennem U-days og studiepraktik. Er disse
historier retvisende eller bliver der lagt for meget vægt på det sjove og ikke det der
fylder i studiet.
Studenterinddragelse fastholdelseskatalog:
For at få så bred en skare af studenterinddragelse blev det foreslået at tutorerne
skulle formidle kontakt ud til studerende omkring studenterinddragelsesmøderne.
Det blev forslået at invitere en studievejleder med til møderene. Der skal ikke holdes
særskilte møder for hvert institut/center, men samlet for relaterede uddannelser.
b. Prodekanens pulje for fællesarrangementer
Som forening ved Science & Technology kan du søge prodekanen for uddannelse Finn
Borchsenius om tilskud til afholdelse af tværfaglige arrangementer for studerende ved
ST, dog ikke lønudgifter. Tjek note på Facebook for yderligere info.
4) Foreningsrunde
De fleste foreninger er allerede godt i gang med planlægningen af forestående
arrangementer.
MoGenS er ved at arrangere en virksomhedsbesøgs-studietur til Hamborg.
For at have et andet socialt tilbud end fredagsbar laver flere foreninger brætspilaftener.
På datalogi er de ved at arrangere en studiecafe med spisning og hygge hvor man kan møde
studerende fra andre hold og årgange.
Det blev nævnt, at man fra Studenterfonden af 1963 som forening kan søge penge til
projekter, ture.
5) Kommunikation med SciTech-Tinget
a. Facebook som platform
Fremadrettet foregår all kommunikation med STT over Facebook. Vores mailliste eksisterer
således ikke længere. På facebooksiden kan I skrive spørgsmål direkte til os. På facebook som
platform er det meningen at i internt som foreninger kan udveksle erfaring i et lukket forum.
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b. Branding af jeres forening som ugens forening
Send gerne 2-3 linjer omkring jeres forening som en privatbesked til vores
facebookside, så vil vi skrive en kort tekst der brander jeres forening og så poste
foreningerne på facebook som ugens forening.
c. Kalendersystem
Vi besluttede at genindføre googlekalenderen, så foreningerne nemt kan få et
overblik over hinandens arrangementer.
6) Nyt om KODA
STT har fået svar angående KODA fra AU konsulent Anja. Læs svaret på Facebook. Hvis i
som forening har spørgsmål så send dem til os inden 14 dage, så sender vi en fælles mail til
Anja.
Eventuelt
a. GDPR/persondataforordning
Tutorforeningerne var utilfredse/forvirrede over at de var blevet lovet en AU mail og
ikke fik det. STT RUS –Skulle have en ny mail og fik alligevel ikke.
Mange foreninger har medlemslister liggende på en dropbox, hvilket ikke er en god
løsning.
STT undersøger om foreningerne kan få plads på et fællesdrev på AU, hvor de kan
opbevare medlemslister. Dette kræver at der laves databehandlingsaftale med AU.
b. STT undersøger hvornår Danmarks største fredagsbar finder sted i 2019. Svar
kommer på Facebook.
7) Næste møde
a. 29. oktober 2018

