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Tilstede
Peter Kjeldsen (PK)
Philip J. Binning(PJB)
Hans-Jørgen Albrechtsen(HJA)
Agnethe N. Larsen(AGL)
Rune Hjorth (RUH)
Anders Bjørn(AB)
Gitte K. Persson (GKP)
Helle U. Sø (HUS)

Formand, Undervisningsdirektør
Kandidatstudieleder,VIP repræsentant
VIP suppleant
Næstformand, Studerende repræsentant
Studerende suppleant
Studerende repræsentant
International Relations Manager
Observationsrepræsentant for Ph.D-gruppen

Fraværende
Rasmus Jakobsen(RAJ)
Mette Fjendbo Petersen(MFP)
Eva Mathilde Riis Hedegaard(EMH)
Marianna Harder Olesen (MHO)

Bachelorstudieleder, VIP repræsentant
Studerende suppleant
Studerende repræsentant
StudieAdm.

Referent:
Gitte K Persson (GKP)

FORSLAG TIL DAGSORDEN
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra møde 08-06 afholdt d. 18. september
2008.
Opfølgning på emner i referatet fra sidste møde, som ikke er på
dagsordenen
Meddelelser
Endelig godkendelse af plan for ny kandidatuddannelse i
miljøteknologi (PJB har udsendt dokument)
ENVs database for studenterprojekt-idéer – status, behov og
fremtidig udvikling
Åbent hus – studenterinvolvering?
Fagaften i januar – indhold og slagplan (GKP)
Kurser på DTUs Summer School (GKP)
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. Øvrige
referater til offentlighedens beskuelse tjekkes for synlige ændringer m.m.
Opfølgning på emner i referatet fra sidste møde, som ikke er på
dagsordenen
I forbindelse med drøftelse af sidste mødes referat opstod der tvivl om, hvorvidt
skema B i forbindelse med kursusevalueringerne måtte gennemses af de
studerende. PK vil undersøge sagen.
I Miljørådet var der opbakning til, at man som studerende har mulighed for at
evaluere selve eksamensformen. I ISN var der ligeledes opbakning til at teste en
sådan eksamensevaluering allerede ved de kommende vintereksaminer. De
studerende vil præsentere et forslag til rammerne med fokus på, at evalueringen
tager afsæt i en fornuftig sammenhæng mellem eksamensformen og kursets
læringsmål.
I november er der valg til ISN. PK meddelte, at de samme VIP-repræsentanter
opstiller. PK vil desuden afvente ansættelse af nye ENV faculties, før at en anden
suppleant vil blive foreslået. Agnethe meddelte, at hun går af som næstformand,
og at de har en favorit, som de vil indstille til at overtage næstformandsposten.
Helle meddelte, at hun går på barsel, og at der ikke vil komme en vikarierende
Observationsrepræsentant for Ph.D-gruppen.
Ad pkt 3: Meddelelser
PK meddelte, at plagiering stadig er et stort problem, hvorfor DTU overvejer at
investere i et særligt softvareprogram, som kan spore den oprindelige kilde og
forfatter til opgaver/specialer m.m. med henblik på, at plagiering relativt hurtigt
og effektivt kan afsløres som indiskutabelt snyd.
PK meddelte også, at der var optaget 40 BSc studerende, men at der fortsat
hersker tvivl om, hvor mange danske og internationale masterstuderende, der
samlet set har påbegyndt kandidatuddannelsen, da der ikke foreligger nogen
barberet liste p.t.
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Ad pkt. 4: Endelig godkendelse af nye study lines på kandidatdelen
PJB fremlagde de sidste knaster i forbindelse med færdiggørelsen.
Vedr. 2.2 Water Resources Engineering: Der skal nedsættes en arbejdsgruppe
bestående af PJB, PK, RAJ, ILF med henblik på en afklaring af kurset, Engineering
Geology samt ECTS-rammen (5 eller 10 ECTS) til gavn og glæde for studerende
indskrevet på såvel MSc in Environmental Engineering som MSc in Petroleum
Engineering.
Vedr. 2.5 Environmental Management: I forbindelse med denne study line ønsker
man, at ISN ENV og ISN Management agerer som samspilspartnere vedr.
kursusudbud i Environmental Economics. I den forbindelse mangler man nogle
drøftelser før, at den endelige study line kan komme på plads. ( i den forbindelse
blev det desuden nævnt, at miljøstuderende kan sidde som
studenterrepræsentanter i ISN Management)
PJB meddelte desuden, at der er et problem med de studerendes faglige
forudsætninger i kemi og dermed med kurset organisk kemi på BSc niveau, da de
studerendes faglige forudsætninger ikke er gode nok, når de fortsætter på
kandidatdelen. En arbejdsgruppe skal nedsættes for at finde ud af, hvordan
problemet håndteres, således at kurset justeres på en måde, så de studerende
har de rigtige faglige forudsætninger ved studiestart på kandidatdelen. Der var
overvejelser om, hvorvidt kursus 12103 skulle gøres obligatorisk på BSc delen, og
om eksterne BSc studerendes faglige forudsætninger i kemi kunne testes via en
online test, og om en sådan test kan indgå som en slags optagelsesprøve.
De studerende savnede flere 3 ugers kurser på Urban Water Engineering, Water
Resources og Residual Resources Engineering og Environmental Management. Til
gengæld synes de, at der skulle være færre på Environmental Chemistry and
Microbiology. PJB vil kigge på sammensætningen af kurser. De studerende
undrede sig over, at kursus 42470 var at finde på Environmental Management, da
de mente, at det var et kursus på BSc niveau. PJB og PK vil undersøge sagen
med DTU Management. De studerende spurgte også, om der ville være mulighed
for at oprettelsen af specialkurser inden for kategorien af teknologiske linjefag
inden for hver enkelt study line, da det ville optimere muligheden for at
inkorporere udlandsophold. PJB mente ikke at DTU vil se sig positivt på dette og
at det derfor ikke bliver en mulighed. VIP-repræsentanterne var enige om en
opbakning af de studerendes ønsker om studieophold, men på en måde så man
mødes med en høj grad af fleksibilitet i forbindelse med forhåndsgodkendelse af
studieplaner samt meritoverførsel. PJB vil kigge på ordlyden og klarheden i 4.2
International Exchange.
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PJB arbejder videre med de sidste knaster og ISN-input og fremsender det til
godkendelse i ISN-regi, før det endelige forslag overføres til DTU’s online
Studiehåndbog.
Ad pkt. 4.a: Forslag til policy paper om projektfremlæggelse i grupper
PK fremlagde sit forslag (som tillæg til brug af model II med link til AUS
dokument med detaljerede beskrivelser af de mulige modeller m.m.). PK foreslog,
at det med fordel kan tilføjes, at de studerende frit kan vælge imellem
fremstillinger og forsvar på henholdsvis dansk eller engelsk. De studerende var
lidt splittet i spørgsmålet om en såkaldt activity description, hvorfra det fremgår,
hvilke gruppemedlemmer, der har stået for hvilke afsnit/grafik/test af modeller
m.m. Set i lyset af den tiltagende form for plagiering agiterede Agnethe for, at
det burde gøres obligatorisk. Det blev derpå vedtaget at gøre activity description
obligatorisk, hvor den bliver stadfæstet ved underskrift af alle gruppedeltagere.
Derudover blev det vedtaget, at det skal tilføjes, at der er et fælles mundtligt
forsvar med alles tilstedeværelse, hvor der tillige er mulighed for individuelle
tillægsspørgsmål, således at den mundtlige eksamen også bidrager til den
samlede individuelle bedømmelse og dermed fastsættelse af den endelige
karakter. PK justerer dokumentet før det udsendes til alle studerende og
undervisere.
Ad pkt. 5: ENV’s database for idéforslag til studenterprojekter
Man var enige om, at nu hvor der omsider var ansat en webmaster, så var det en
god idé at få projektbasen genoplivet og opdateret med projektforslag.
Forslagene kunne fordeles efter study lines. PK vil drøfte mulighederne med
webmasteren og samtidig opfordre VIP’erne til at benytte sig af muligheden for at
fremme de studerendes interesse for egne forskningsaktiviteter via online basen.
Ad pkt.6: Åbent Hus – fremtidig studenterinvolvering?
PK fortalte, at andre institutter er begyndt at overlade programplanlægningen til
de studerende og spurgte til de studerendes interesse for dette. Det blev tilføjet,
at sådanne poster vil blive honoreret med almindelig studentermedhjælpertakst.
De studerende vil tage punktet op i Miljørådet og give en tilbagemelding.
Ad pkt. 7: Fagaften i januar
GKP havde på forhånd drøftet mulige datoer med RAJ, og det blev besluttet, at vi
vil holde en fagaften for vores BSc studerende den 8. januar 2008. Det blev
desuden besluttet, at programmet fremover skal målrettes egne studerende,
selvom eksterne BSc studerende også vil være velkomne.
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GKP og RAJ sammensætter et program og koordinerer oplægsholdere og
servering m.m. Derudover blev det besluttet at holde en anden fagaften for vores
MSc studerende. Punktet blev ikke drøftet færdigt, og vi mangler at finde en dato
til fagaftenen for vores MSc studerende.
Ad pkt. 8: ENV Kurser på DTU’s Summer School?
Punktet blev ikke nået.
Ad pkt. 9: Opgaver inden næste møde
Der var en del opgaver i forlængelse af de enkelte punkter, som fremgår under
de enkelte punkter.
Ad pkt. 10: Evt.
HJA fortalte, at han var meget tilfreds med vores nye brochure.
Agnethe udtrykte, at det var ærgerligt, at der ikke var nok internationale og
danske MSc studerende tilmeldte til den planlagte velkomstfest i sep. for andet år
i træk, hvorfor det var taget af bordet. Da alle imidlertid synes, at det er en rigtig
god idé, blev det aftalt, at de studerende skal revurdere konceptet og tidspunktet
for afholdelse af arrangementet og fremlægge et evt. nyt forslag til koncept og
tidspunkt i forhold til optaget i 2009. Dette skulle foregå internt på Miljø.
Mødedato for det næste møde:
Onsdag den 26. november fra kl. 10:00 -12:00 (i bygn. 113 i lokale 011).
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