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Mødedato: 16.05.2022 
Mødested: 1872-647  
Mødeemne: UU-møde – formøde til årlig status 
 
Deltagere: Charlotte Rohde Knudsen, Michael Etzerodt, Lotte Bjergbæk, Knud Larsen, 
Magdalena Pyrz, Malene Hvid, Morten Øgelund Overgaard (studievejleder, Molekylær medi-
cin), Trine Juul-Kristensen (studievejleder, Molekylærbiologi), Malthe Kjær Bendtsen, Me-
lissa Toft Furman, Sara O’Keefe (ref.).  
 
 
 
Dagsorden 
1. Opfølgning på handleplan 2021  
 
2. Opfølgning på handleplan baseret på UVM  
 
3. Gennemgang af dagsorden for statusmødet  
 
4. Kort evaluering af projektdagen afholdt 6. maj, 2022 
 
5. Eventuelt 

 

Referat 

 
Ad. 1 
Status for handleplan 2021 gennemgås ved uddannelsesansvarlige (UA) Charlotte 
Rohde Knudsen med følgende kommentarer fra udvalget: 
 
Studiestart og rekruttering:  
I forhold til det fagnære arrangement for kvote 2 ansøgere uddybes det, at der var 81 
tilmeldte, og 60 ansøgere der deltog. Tallene tilføjes status.  
 
Online fagligt arrangement for kvote 1. er planlagt til 14. juni og bliver afviklet på bag-
grund af erfaringer fra sidste år. Der vil være fælles intro, hvorefter deltagerne fordeles 
i separate institut-links. Der vil være et introducerende oplæg samt ’mød-en stude-
rende’. Der er afsat en del tid til Q&A, da der er gode erfaring med dette. Der er stude-
rende og studentervejleder til stede under alle punkter. Bliver der mangel på spørgsmål, 
er der forberedt nogle spørgsmål, der kan tages fat i.  
 
Mentorordning og integration af mentorer i AU-trivselsprojekt har kørt som et forløb i 
efteråret. Den væsentligste ændring for de studerende har været, at der er blevet arbej-
det med bestemte emner i bestemte perioder. Mentorerne er også klædt på med nogle 
bestemte kompetencer. Det understøtter bedre alignment mellem tutor og mentorord-
ning.  
Magdalena fortæller, at hun har haft møder og dialog mellem tutor og mentorordninger 
ved semesterstart. Det er en løbende dialog, der er på rette vej. Det noteres, at indsatsen 
er i igangsat og kører. Magdalena vil uddybe punktet ved statusmøde. 
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Struktur og forløb: 
Under Bioinformatik-specialiseringer tilføjes, at anbefaledes studieprogrammer er ud-
arbejdet.  
Studenterrepræsentanter er orienteret om dimensioneringen ved sidste UU, og der vil 
komme yderligere, så snart man ved mere. Nuværende studerende vil ikke blive berørt 
af dimensioneringen. 
 
Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø 
Der er enighed om, at online undervisning fremadrettet bruges i relevant omfang i ste-
det for ’begrænset’. I den sammenhæng skal der ses fremad, ikke bagud.  
Studenterrepræsentanter fortæller, at flere studerende spørger, om det er muligt ude-
lukkende at følge undervisningen online. Der er det ikke, da det går ud over både didak-
tik og studiemiljø. Her er tale om en fakultetsbeslutning.  
 
Studiemiljø 
Det er fremover ikke muligt for VEST at komme ud på institutterne individuelt. I stedet 
for arbejdes der på en model på tværs af NAT, hvor studerende vil blive inviteret til et 
årligt arrangement sammen med andre studieretninger. Udgangspunktet er et fælles 
oplæg for alle deltagere, hvorefter man deles ud på egen uddannelse.  
Studenterstudievejlederne fortæller, at VEST har inddraget dem i organiseringen af 
denne nye model.  
Der kommenteres, at VEST med fordel kunne fokusere på førsteårsstuderende samt at 
UU skal huske på, at der også kan organiseres noget lokalt.  
 
I forhold til overflytning til ny lokalitet fortæller studerede, at de oplever, at den nye 
lokation tages godt i brug. Det vidner om, at de studerende trives her. 
 
Relation til arbejdsmarkedet 
Der stilles spørgsmålstegn ved, om alumnenetværket bruges godt nok. De studerende 
fortæller, at det kan være svært at overskue LinkedIn netværket.  
Muligheden for at lave et LinkedIn arrangement i efteråret drøftes. Man kunne lave en 
dag, hvor studerende får taget et billede samt får en intro til LinkedIn. Der er enighed 
om, at der skal mere gang i alumnenetværket.  
 
Der er ønske om få mere gang i de erhvervsrettede projekter samt at processen forma-
liseres i større omfang. Det aftales, at Knud tager fat i firmaerne og laver en liste.  
 
I forbindelse med aftagerpanelet mangler der en person, da antallet skal være det 
samme som UU. Knud tjekker opdatering på aftagerpanel ved Erik samt hører, hvordan 
aftagerpanelet skal bruges.         
 
Charlotte sender status rundt til godkendelse ved UU. 
 
Ad. 2.  

UMV-handleplan gennemgås ved UA Charlotte med nedenstående kommentarer. 

Selvom alt ikke er i mål, er der flugt op på rigtig mange punkter. 

 

Pkt. 4, krænkelsessager: Der vil fortsat være fokus på at informere studievejleder, der 

følger op løbende.  
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Pkt. 8, presset over fremtid efter endt uddannelse: Der er forslag om at punktet kunne 

tages videre på gruppeledermøder.  

Pk. 9, oplevelser af manglende feedback: Forslag om, at det tydeliggøres over for de stu-

derende, hvornår de får feedback. Der er desuden forslag om brug af mere peerfeedback.  

 

Ad. 3.  

UA Charlotte gennemgår dagsorden for statusmøde samt indikatorer. Hvis UU har in-

put til kommende handlingsplan opfordres de til at skrive til Charlotte inden årlig sta-

tus. 

 

Ad. 4 

Punktet er udskudt til næste møde. 

 

Ad. 5. 

Der er intet til eventuelt.  


