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1. Er sammensætning stadig ok? 
2. Er kommissoriet stadig ok? 
3. Har I de ressourcer, I har behov for (f.eks. fra sekretærer mv)? 
4. Hvad er de vigtigste ting, I laver? 
5. Er der noget nyt, der skal tilføjes? 
6. Er der noget, der skal fjernes? 
7. Oplever I nogle udfordringer? 
8. Eventuelt 
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1. Er sammensætning stadig ok? 
Udvalget er opmærksom på at studenterrepræs. for IT Produkt er i un-
dertal. En ny IT-studerende har meldt sig for nylig og der er fokus på at 
arbejde med ligevægt. 
 

2. Er kommissoriet stadig ok?  
(herunder 4. Hvad er de vigtigste ting I laver?) 
Kommissoriets delpolitikker er alle væsentlige at behandle i udvalget og 
afføder en del drøftelser, actions/handleplaner. GSF viste fyldigt årshjul. 
 

3. Har I de ressourcer I har behov for (f.eks. fra sekretærer mv)? 
Ej drøftet. 
 

4. Se pkt. 2. 
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5. Er der noget nyt der skal tilføjes? 
 
Kobling UU-FU 
Ønske om genetablering af kobling mellem UU og Forskningsudvalget, 
tidligere GSB’s rolle. KG og udvalget fintænker om fremtidig løsning. 
 
Kandidat-specialisering 
Øget indsats omkring kandidatspecialisering skal ske via synliggørelse af 
mulige ’fagpakker’ eller søjler. KG bekræfter potentiale for en mild udvi-
delse i form af nye kurser med det formål at styrke paletten og øge kan-
didatoptag. I markedsføringen skal bevares fokus på, at valgfrihed er ikke 
nok i sig selv. Logikken i uddannelsens opbygning synliggøres ved at præ-
sentere anbefalede og AU-specifikke søjler. 
Emnet tages op på udvalgets møde med aftagerpanel – og her vigtigt at 
arbejde med mere konkrete forslag, ex. påpege ressourcer uden for ud-
valget. 
 
Markedsføring i øvrigt 
Tænk i buzzwords og synlighed, eksempelvis off. Holbech-foredrag. Helt 
generelt tænke i historiefortælling og erhvervscases. 
 
Rekruttering og øge motivation hos udd.søgende 
Fokus også på direkte rekruttering til kandidaten, ikke kun fastholdelse af 
egne bachelorer. Isoleret set skal AU-kand.uddannelsen være attraktiv, 
også som overbygning til Bsc Datavidenskab. 
UU arbejder fortsat med forholde antal optag til antal færdiguddannede. 
Bl.a. justering af eksisterende kurser, som sket med Mach.L., Oversæt-
telse og Programmering. Forsøg med holddeling ift. prog.erfaring  viser, 
at de studerende uden erfa faktisk klarer sig bedre – så ”her kan man 
starte trods ny eller blank”. 
 
Stud.repræsentantens generelle indtryk er, at for Bsc der ikke fortsætter 
eller gymnasiestudenter som ikke søger til uni, stammer årsagen ikke i in-
stituttets kursusudvalg, men i kategorien udd.træthed og eksamens-
stress. Dette taler for at se nærmere på støttende tiltag på 1. studieår. 
 
Udvekslingsstuderende non-EU 
Status for 2019 viste større søgning til kandidaten fra ikke-EU borgere. 
Tiltag ift. både trivsel og intro til mundtlig eksamensform skal fremover 
indtænkes. Video-intro til mundtlig eksamen også i GB-udgave foreslås. 



 
 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
NATURAL SCIENCES 

Referat 
 
Pia Larsen 
 
Dato: 20. februar 2020 
Ref: PL 

 
Side 3/3 

 
 
 

6. Er der noget der skal fjernes? 
Ej drøftet. 
 

7. Oplever I nogle udfordringer? 
Ej drøftet. 
 

8. Eventuelt 
Der efterlyses tiltag omkring rammer for socialisering på kandidatuddan-
nelsen. Et bedre socialt miljø vil støtte både herboende (og udvekslings-) 
studerende bedre. ABO har kommende møde med studerende herom. 
 
Efter afgivelse af Turing-lokaler plus indkvartering af en del nyansatte 
(incl. PhD) er der efterhånden et stort behov for lokaler, bl.a. mindre 
grupperum til studerende. Datalogerne mangler lab-faciliteter. 
KG er på sagen og opfordrer desuden studenterforeningerne til at være 
proaktive omkring de studerendes behov. 

 
 


