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Referat:
Ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.
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Ad 2 Uddannelsesrapport v. Finn Borchsenius
FB fremlagde baggrund for og indhold af Uddannelsesrapporten herunder studienævnets rolle.
Ad 3 Tilbagemelding på kursusevaluering – studieledere
BW (Agro- og fødevareområdet) gav en kort tilbagemelding om, at man har drøftet
mindre tilfredsstillende evalueringer i uddannelsesudvalget (UU) og at der er taget
hånd om alle kurser.
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SB (diplomingeniøruddannelserne) fortalte, at der har været en principiel drøftelse
blandt uddannelseslederne (UL) og man har talt om kurser, der er evalueret mindre tilfredsstillende. De få kurser, der har været tale om er der blevet taget hånd om. Der er
taget en snak med undervisere med dårlig evaluering af kurser. Man har løbende
holdt øje med udvikling af kurserne over årene, så problemer ikke gentages. Der foretages også løbende en afvejning af kursets natur og evaluering. Der ikke noget dybt
foruroligende.
Der har været diskussion om forberedelse til bachelorprojekter og den diskussion bliver
taget op igen.
MH: Man har tilsvarende på bachelor- og kandidatuddannelserne (på Institut for Ingeniørvidenskab) kigget på kurser med mindre tilfredsstillende evaluering. Kurserne er
blevet drøftet i uddannelsesudvalg og man har taget en snak med relevante undervisere.
Ad 4 Ad hoc-afgørelser
KLB fremlagde, hvilke ad hoc afgørelser, formanden har foretaget siden sidst.
Ad 5 Meddelelser
Ingen
Ad 6 Eventuelt
MT gav en kort opsamling på arbejdet med ny specialisering på uddannelsen i Molekylær ernæring og fødevareteknologi ved European Institute of Innovation & Technology (EIT). Man har opgivet at udbyde en hel uddannelse og er nu i gang med at skrive
konsortieaftalen om sådan, at der vil blive udbudt 2 semestre med kurser.
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