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DAGSORDEN
1.
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra møde 08-05 afholdt den 19. juni 2008.
Opfølgning på emner i referatet fra sidste møde, som ikke er på
dagsordenen
Meddelelser
Kursusevalueringer forår 2008 og koordinatorernes afrapporteringer
(formand og næstformands kursusgennemgang uddeles på mødet –
rapporteringer vedhæftet.
Forslag til nyt klimakursus (vedhæftet beskrivelse)
Omlægning af kursus 28012 (mail fra Kemiteknik vedhæftet)
Opgaver inden næste møde
Eventuelt
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Ad pkt 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt med enkelte rettelser. Rettet referat følger.
Opfølgning på emner i referatet fra sidste møde, som ikke er på
dagsordenen
- PK færdiggør et policy-paper for ENV omkring projektfremlæggelse med
flere studerende .
- De fremtidige Study Lines blev taget op igen. PJB havde en overordnet
struktur klar for de 5 fremtidige Study Lines, som skal præsenteres for
Faculty. Der er et stort behov for en vejledning i det nye kursussystem,
således at de studerende kan kende forskel mellem diverse retninger. Der
herskede ligeledes fortsat tvivl om hvornår et udenlandsophold bedst kunne
arrangeres på studiet, og man enedes om at de studerede skulle se på
kursussammensætningen efter behandling i Faculty. PJB ville herefter lave en
tidsplan for hvornår et ophold i udlandet bedst kunne arrangeres og have
denne plan klar til fagaftenen i januar 2009.
- Da der også er et bredt ønske om miljøjura og -økonomi på vore kurser har
PJB og PK møde med DTU Management om muligheden for at lave 5 point
kursus med de ønskede emner.
- Status på vore faglige kompetencemål : Navnet Residual Resources
Engineering blev godkendt og Environmental Management har fuldført deres
kompetencebeskrivelse.
Ad pkt 3: Meddelelser
PK meddelte:at BYG DTU rykker ud fra 1. sal i bygning 115 i januar 09, således at
ENV kan overtage disse lokaler fra februar 09.
PK er udnævnt til Docent MSO. pr. 1. august
AGL meddelte: at der ifølge Portalen var optaget 42 på vores
kandidatududannelse.
PJB: meddelte DTU har indført Honors programmer og optag starter fra
september 2009. Det er en eliteuddannelse, som kræver et anseligt
karaktergennemsnit og som foregår på et højt fagligt niveau.
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Ad pkt. 4: Kursusevalueringer forår 2008 og koordinatorernes
afrapporteringer (formand og næstformands kursusgennemgang uddeles
på mødet) – rapporteringer er vedhæftet
PK og AGL havde gennemgået evalueringerne dvs. A, B og C skemaerne og
resultatet var gennemgående pænt. Disse skemaer skal kun drøftes i ISN,
såfremt et kursus har en dårligt evaluering eller der er direkte problemer.
AGL efterlyste, at de studerende kunne kommentere et eksamensforløb i form
af en skrivelse eventuelt til ISN/PK med konstruktiv kritik. Konklusionen herpå
blev at det var bedre at gøre dette via MiljøRådet som så meldte retur til PK.
AGL arbejder videre herpå!
Ad pkt. 5: Forslag til nyt klimakursus
KAN præsenterede sit nye kursus. Kurset består af 3 dele: basisviden
dvs. redegørelse for globale og regionale klimapåvirkninger, hvilke drivhusgastyper der findes, muligheder og metoder til reduktion af udledning ved
hjælp af klimamodeller, forståelse af samspillet mellem atomsfæren og
biosfæren og redegørelse af biologisk baserede løsninger samt beregning
af teknisk/økonomisk imødegåelse og tilpasning til ændrede klimaforhold.
Kurset bliver en udfordring og opgaverne må udformes som: beregninger,
statistik og økonomi. Der findes ingen lærebog, hvilket gør at den kursusansvarlige må være meget på for at opretholde den røde tråd igennem kurset.
Der forventes mange studerende, da kurset er højaktuelt, så deltagerbegrænsning anbefales, f.eks 60 studerende med fortrinsret for studerende på
miljøbacheloren.
Ad pkt. 6: Omlægning af kursus 28012 (mail fra Kemiteknik vedhæftet)
Pga. nyt koncept og studieplan er ovennævnte kursus omlagt, hvilket
betyder at ENV’s bidrag i form af obligatorisk undervisning i spildevandsrensning udgår. Denne mail er en besked til vores efterretning og PK vil
diskutere dette i lærergruppen og vurdere hvornår de studerende så skal
lære spildevandsrensning!
Ad pkt.7: Opgaver inden næste møde
Forberedelse af Colding Award – MHO sender liste til Vip’er for indhentning af
forslag – reminder til alle studerende samt udsendelse af meeting request
til alle på ENV.
PJB: Plan til nye Study Lines inklusive udlandsophold.
Ad pkt. 8: Eventuelt
Mødedatoer for de næste møder:
Mødet den 23. oktober er flyttet til fredag den 24. oktober fra kl.
14:00 – 16:00 (lokale 051/115).
Onsdag den 26. november fra kl. 10:00 -12:00 (lokale 011/113) er ok.

