STT-møde mandag d. 7/9 2020
OBS! Mødet er flyttet til lokale 1521-322!
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt
2. Foreningsrunde
Mat fys tutor: går godt – god rusuge. På jagt efter sponsorer. Snart hygge dag for hvert stamhold (I stedet
for rustur). God forståelse for situationen under rusugen.
DSAU: første gang de er med.
RIA: første gang han er med.
Sigma: succesfuld reklame video. LATEX for begyndere godkendt til at blive afholdt. Snart til at diskutere
universitetsvalg.
Mogens: mangler medlemmer fra molekylær medicin. Studietur udsat (måske aflyst) til foråret.
Oplysningsoplæg.
3. Set-up for STT fremover v. Christian / Ønsker/behov fra foreninger til STT v. Christian
Hvad oplever I at I har behov for?
- 4 møder om året til 2 gange om året?
- Sigma vil gerne have at det bliver ved med at være 4 gange om året.
- Kage og Finn er populært
- Man ser hinanden og man får mere information om hvad de forskellige foreninger laver.
Vi beholder STT, men det er ikke umuligt at det ender med at blive splittet i to. Vi håber at den nye
prodekan vil beholde den nuværende struktur.
Om et års tid vil PLAN blive rullet ud på hele universitetet, som skal gøre alt planlægningen meget
nemmere.
4. Opdatering fra prodekanen v. Finn
Stamhold
- Selv om man er på stamhold skal man stadig så vidt muligt holde 1-meters afstand.
Ny organisering af ingeniørområdet
- 4 nye institutter som dækker klassiske områder (fagligt orienteret).
- 8. oktober bliver der endeligt fastlagt dette.
- Ingen planer for ændring af uddannelserne.
- Gerne op på 7-8.000 ingeniørstuderende i 2021
Den nye dekan for nat

-

Begyndte i april
Har sat en strategi planlægningsproces i gang

AU
- Er ved at kigge på evalueringerne angående covid-19 og forskning
- Har vedtaget en fælles strategi
- Hvad skal uni gøre for at vores viden får en effekt ude i samfundet.
5. Pengepulje og ansøgningskrav v. Finn
Det er ikke så ofte at der bliver søgt om midlerne. Der skal evt. kigges på kravene for at ansøge om
pengene. Det skal gerne være nemmere at søge pengene.
- I puljen er der omkring 20.000 kr. hvert år.
- STT prøver at gøre det hele mere tydeligt.
6. Eventuelt
1. Optagede video til undervisning
Der har været brok fra førsteårsstuderende på datalogi om dårlige video til undervisningen. Disse har ikke
være særlig tydelige.
- Universitetet har en udfordring i forhold til det tekniske. På matematik har man ansat en masse
studentermedhjælpere til at hjælpe med at optage i ordentlig kvalitet.
- Det er ikke nok at lave et ”quick fix”, men der skal være en holdbar løsning.
En løsning kunne være at forelæsningen starter med at fortælle at forelæsningen bliver optaget og at alle
spørgsmål under forelæsningen dermed kommer med i videoen. Optagelsen kan afsluttes inden de
afsluttende spørgsmål.
2. Telte ude på græsplænen.
Der er sat hvide telte op på græsplænen som kan blive brugt til undervisning og læsning. Finn sørger for at
informationen omkring teltene kommer ud.
På Katrinebjerg bliver teltene brugt til at se forelæsninger og man har mulighed for at booke disse.
Teltene står på græsplænen til og med uge 42.
Der er dog lidt problemer med internetforbindelsen.
3. Eksamen til vinters
Bliver i et vist omfang fysisk. Det bliver prioriteret om hvem som får fysiske stedprøver. De vil være på udkig
efter mulige eksaminer som kan omlægges.
4. Laboratorieøvelser
Hvis de studerende har briller og mundbind på, så er det muligt at gennemføre laboratorieøvelser.
5. Hvordan kører det digitale?
Finn vil samle op på hvordan det kører på de forskellige uddannelser.
6. Fysiske og digitale timer
Der er et ønske om at fysiske timer og digitale timer bliver lagt med ”afstand” fra hinanden, da det er svært
at nå fra det ene til det andet hvis der ikke er et sted at sidde på uni. Finn siger at det er svært pga. vores
store valgfrihed, men han har det i tankerne.
7. Retningslinjer til møder fremover

Der er kommet nogle retningslinjer fra AU i forhold til arrangementer

8. Retningslinjer for foreninger på AU
Hvis man låner lokaler på AU skal man overholde retningslinjerne.
Gælder disse retningslinjer når man tager ud og er andre steder?
-

Man skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
AU kan ikke andet end at opfordre til at overholde retningslinjerne.
Man skal tænke på hvordan det bliver formidlet ud, så det ikke lander tilbage på AU.
Der er ingen sympati for universiteterne fra politikernes side, så vi kan risikere at universitetet
bliver lukket ned igen.

9. Deltagerlister til et arrangement
Man skal have styr på hvem der er til stede angående smitteopsporing.
-

Man skal vide hvem der kommer på forhånd.

