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UNIVERSITET 
NATURAL SCIENCES 

 
Mødedato: 07-02-2022 kl. 15.15 
Mødested: lok. 1671-241 
Forum/emne: Uddannelsesudvalgsmøde Geoscience 
 
Deltagere:  
Bjarke Nebsbjerg  
Lærke Ditlevsen  
Thea Bonnemann  
  
Thomas Ulrich 
Christof Pearce  
Jan Piotrowski 
Anne Ambrosius Frederiksen (ref.)   
  
  
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af kursusbeskrivelser E22 (link og bilag excel-fil) 
3. Planlægning uddannelsesevaluering 
4. Kommissorie til uddannelsesudvalg (bilag word-fil) 
5. Bordet rundt 
 
 
Ad 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 
Ad 2 Godkendelse af kursusbeskrivelser E22 (link og bilag excel-fil) 
Thomas gennemgår en oversigt over kursusændringer. UU-medlemmerne har forud 
for mødet fået tilsendt oversigten samt et link til kursusbeskrivelserne med ændrin-
ger.  
 
Status: Der er små ændringer til nogle kurser og flere kurser uden ændringer. Grøn 
omstilling og bæredygtighed går nu igen i flere kursusbeskrivelser.  
 
Diskussion: ”grøn omstilling” diskuteres. Der er enighed om, at det skal være reel 
del af kurset, hvis begrebet bruges. Der er et forslag om at inddrage FN’s klimamål i 
stedet ved nogle af kurserne. Beslutning: Thomas går til kursusansvarlige og snakker 
om brugen af ”grøn omstilling” for at sikre, at det kun fremgår, når det er relevant.  
 
Kommentar: Carlos stopper midt i semestret og det diskuteres, hvordan man løser 
problemet med Vand og Landsskabsprocesser. Det er ved at blive løst i en arbejds-
gruppe.  
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Kommentar: flere bøger fremgår under litteratur i kursusbeskrivelsen i Sedimento-
logi, men den ene bog ikke er blevet brugt. Thomas snakker med underviser. 
 
Kommentar: ny titel til Bassinrefleksionsseismik kritiseres for at være for langt og 
for beskrivende. Thomas snakker med underviser. 
 
Diskussion: de obligatoriske feltkurser diskuteres. Skal findes en løsning med den 
kursusansvarlige hvis en studerende ikke kan tage på ekskursion pga. sygdom. 
Generelt, datoer for ekskursionerne skal tidlig meldes ud for at de studerende kan 
planlægge evt. arbejde. 
 
Beslutning: kursusbeskrivelser er godkendt, på nær de enkelte beskrivelser, hvor 
Thomas skal snakke med underviseren. Thomas skriver en mail og orienterer UU her-
efter, som kan godkende de sidste beskrivelser via mail.  
 
 
Ad 3  Planlægning uddannelsesevaluering  
Hvert 3. år bliver uddannelsen evalueret. Der er opstartsmøde med prodekanen og 
institutleder i marts. Fristen til rapporten er medio juni. Hvem kan mulige eksterne 
eksperter være? Hvilke fokusområder skal der være?  
 
Forslag til fokusområder:  

- Trivsel, studiegrupper, frafald 
- Brugen af to programmeringsprog; MatLab, Python. Kan man nøjes med at 

bruge et program og blive superbruger i det? 
- Erhvervsliv og fokus på at gøre de studerende klar ved at bruge de ”rigtige 

værktøjer”. Aftagerpanel – kandidater skal være klar til at arbejde i et erhverv 
efter uddannelse.  

- Grøn omstilling og FN’s klimamål  

Udblik – fremtidlige muligheder: Etik med fokus på geologisk arbejde og forskning. 
Der er blandt de studerende enighed om, at det mangler på uddannelsen.  
 
Beslutning: VEST tilbyder, at de studerende også deltager i undersøgelsen. Det vil 
der blive sagt ja til. 
 
  
 
Ad 4 Kommissorie til uddannelsesudvalg (bilag word-fil)  
Kommissoriet er taget fra Tech og er ved at blive ændret til at passe NAT. Dokumen-

tet gennemgås med spørgsmål og kommentarer.  
 
Diskussion om paritet. Der er ønske om præcisering i stykket omkring hvor mange 
undervisere og studerende, der er med i UU. Hvis der er uenighed om en beslutning i 
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UU, ønskes en tilføjelse i kommissoriet: ”ved afstemning skal der være et lige antal un-
dervisere og studerende”.  
 
Kommentar til suppleant og udskiftning:  idéen er, at alle skal have en suppleant. 
UU-medlemmer skal udskiftes hvert 3. år. Der sættes spørgsmålstegn ved, om det er 
muligt på et mindre instituttet som GEO. 
 
Aftale om personfølsomme oplysninger: hvis der kommer sager med personlige op-
lysninger skal det nævnes eksplicit til mødet, så alle er klar over, at der nu tales om no-
get, hvor der er tavshedspligt.  
 
 
Ad 5 Bordet rundt 
Thomas starter med en opdatering på punkterne fra sidst. Herefter bordet rundt. 
 
Fra sidste møde: eksamensevaluering i gang. Stikkontakter er kommet i auditoriet 
og der tales med BYG om noget mere fastinstalleret. Møde med studerende og ledelsen 
afholdt – der kommer flere møder (det første i slutningen af februar).  
 
Kursusevalueringer E21: underviserne har snakket om det i deres semestermøder. 
Forslag: vi gør det via mail og tager det op næste gang, hvis nødvendigt.  
 
Sidste uges fredagsbar: succes for de studerende. Jan ønsker større bevidsthed om 
god opførsel ved fredagsbarerne.  
 
Geoscience Day d. 20. maj. Et bredt program, hvor både undervisere og stude-
rende deltaget. Det plejer at være en succes og skal afholdes for første gang i flere år. 
 
Manglende mails: studerende oplever, at nogle e-mail ikke når alle. Det er et pro-
blem. Thomas kontakter IT-support.  
 
 
 
 
Mødet sluttede kl 16.30. 
 
 


