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Ad pkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Herefter blev det annonceret, at medmindre man inden for
14 dage har tilsendt rettelser/tillæg til det udsendte referat, så betragtes ’tavshed’ som
passiv godkendelse.

Ad pkt 2: Opfølgning på emner i referatet fra sidste møde, som ikke er på
dagsordenen
I forbindelse med drøftelse af forrige mødes referat opstod der tvivl om, hvorvidt skema
B i forbindelse med kursusevalueringerne måtte gennemses af de studerende. PK vil
undersøge sagen og give en tilbagemelding.
PK meddelte, at vi stadig må afvente ansættelser af nye ENV faculties, før at en anden
VIP suppleant til ISN vil blive foreslået.
PK fortalte, at den etablerede rekrutteringsarbejdsgruppe på tværs af DTUorganisationen har udarbejdet en rapport, som inkluderer forslag til
rekrutteringsaktiviteter med henblik på at rekruttere såvel danske som internationale
MSc studerende. PK lovede at udsende den færdige rapport til alle i ISN.

Ad pkt 3: Meddelelser

HJA meddelte, at Institut for Systembiologi (BIOSYS) er i knibe i forhold til at kunne
tilbyde undervisning i mikrobiologi på kurset 27051 ”Anvendt biodiversitet” med fokus på
bakteriedelen p.g.a. uventet faculty afgang, hvorfor man har forespurgt om muligheden
for at ENV faculties deltager som undervisere på kurset. HJA og Barth Smets har
accepteret at indgå som undervisere, men har betinget sig at der igangsættes et mere
generelt udvalgsarbejde om mikrobiologi-undervisningen på DTU. Den overordnede
proces med arbejdsgrupper forventes igangsat i januar 2009.
PK meddelte, at Stefan Trapp skal være ENV Åbent Hus ansvarlig fremover. De
studerende meddelte, at der var opbakning til fremtidig studenterinvolvering. PK sagde,
at Stefan vil indkalde de interesserede studerende til et møde forud for planlægningen af
det kommende Åbent Hus arrangement i marts 2009.

Ad pkt. 4: Ideer til nyt BSc kursus til erstatning for ENV/BIOSYS-kursus
27006 præsenteret af Poul (PLB)

I forlængelse af det identificerede problem vedr. de studerendes faglige forudsætninger i
kemi og dermed med kurset organisk kemi på BSc niveau, fremlagde Poul på vegne af
den nedsatte kemiske arbejdsgruppe et kursusforslag, som vil kunne rette op på dette.
Fordelene ved forslaget er desuden, at ENV samtidig kan tilføre kurset et mere
miljøorienteret fokus – også i forhold til valg af cases og valg af gæster fra miljørelevante
organisationer, institutioner og virksomheder. Denne løsning vil kræve ekstra ressourcer
med en ekstra ENV underviser, da der vil være ca. 40 deltagende studerende i kurset.
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Poul fremhævede desuden, at den afsluttende projektopgave stadig vil være formuleret
som ingeniørarbejde. De studerende mente, at det måske kunne betragtes som en
ulempe at blive isoleret fra de andre retninger, hvis ENV overtager kurset. Poul vil gerne
være kursuskoordinator og der var opbakning til, at Poul fremlægger et forslag til den
endelige kursussammensætning samt læringsmål m.m.
BIOSYS bliver orienteret, når vi ved, om både ISN og DTU/101 vil godkende det
endelige kursusforslag.

Ad pkt. 4a: Lokalefordeling til de studerende

Bo gav en oversigt over, hvilke planer der er for indretning af studenter- og
undervisningsfaciliteter i.fbm., at ENV overtager BYG’s andel af bygning 115. I bygn. 115
bliver lokale 103/109 anvendt til undervisningsbrug og 060 bliver til anvendt til ’læsestue
og grupperum’. Derudover er lokale 017 i bygn. 114 reserveret mhp at indrette en Miljøcafe eller lignende, da ENV gerne vil imødekomme de studerendes ønsker om fælles
faciliteter på selve ENV, som også kan anvendes i sociale sammenhæng. Susanne er
udpeget som projektkoordinator, og hun sammensætter en arbejdsgruppe bestående af
ca. to studerende fra Miljørådet. Når Susanne har sammensat arbejdsgruppen skal hun
tage kontakt til Bo mhp. at drøfte en samlet plan for forløbet samt selve indretningen.

Ad pkt. 5: Eksamensevaluering på ENV

Anders fremlagde sit forslag til en dansk og engelsk version af et spørgeskema med et
kvalitativt fokus, og der var opbakning til, at modellen afprøves som forsøg i forbindelse
med dette års vintereksaminer. Der var enkelte forslag til små justeringer af
dokumenterne. Derudover foreslog PJB, at der også skulle inkorporeres nogle spørgsmål,
som gør databehandlingen mere målbar og ensartet. Man var enige om, at modellen skal
evalueres og evt. videreudvikles efter behov. Agnethe arbejder på en opdateret version
af en PowerPoint version som tillæg. De studerendes skal orienteres om muligheden for
evaluering via CampusNet, ligesom ENV kursuskoordinatorerne skal orienteres i dec. før
eksamensstart.
Der er oprettet en særlig mail adresse til formålet. Den kommende næstformand,
Mathilde får ansvaret for at tjekke og følge op på de indkomne mails med evalueringer.

Ad pkt. 6: Brug af computere til eksamen – skal ENV have en politik?

Man blev enige om at anbefale ENV’s kursuskoordinatorer at tillade computere til
’biblioteksbrug’, da det er mere smidigt og miljøvenligt frem for, at hver enkelt stiller
med bjerge af udprintninger.
Anders anbefalede desuden, at man kontakter DTU Management med henblik på at høre
om deres erfaringer med anvendelse af computere til ’skrivebrug’, således at deres
erfaringer kan indgå, når man senere skal tage stilling til, om det også skal tillades på
ENV. Det blev understreget, at det er DTU som håndterer de sikkerhedsmæssige
foranstaltninger, hvis og såfremt det vedtages.
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Ad pkt. 7: Endelig godkendelse af plan for ny kandidatuddannelse i
miljøteknologi

PJB fremlagde det samlede dokument, som også er sendt til kommentering i 101.
Der var forskellige forslag til justeringer – især i forbindelse med beskrivelser af
optagelseskrav, da de ikke må kunne misforstås og skal kunne forstås af alle
nationaliteter med en faglig relevant BSc baggrund. Udover justering af kursustitler så
alle kurser optræder med titler på engelsk, så havde HJA og PK forslag til forskellige
omformuleringer. De studerende gentog deres ønsker om at minimere graden af
gruppearbejde, og PJB sagde, at det kunne blive svært at efterkomme, eftersom DTU
netop ønsker at fremme teamwork under hele uddannelsesforløbet. Rune sagde, at der
stadig var en ubalance mellem udvalget af 13 og 3 ugers kursussammensætningen, og
PJB lovede at kigge på sammensætningen. PJB justerer og afventer feedback fra 101.

Ad pkt. 8: MSc Fagaften til foråret – ideer og slagplan

GKP meddelte, at programmet til den kommende BSc fagaftenen den 8. januar 2009 er
på plads, og at eftersom punktet fagaften ikke blev afsluttet ved sidste møde, så
manglede vi stadig at finde en passende dato til fagaftenen for vores MSc studerende.
Det blev besluttet, at det nok samlet set var smart at afholde det i februar 2009. GKP
ville gerne vide, om der var stemning for at holde en samlet aften for såvel de danske
som de internationale studerende, og om det ville være en god idé at målrette nogle
programpunkter, således at der var nogle oplæg på dansk og nogle på engelsk
eksempelvis i forbindelse med oplæg om karrieremuligheder på ENV samt på det danske
arbejdsmarked. Der var enighed om, at det var en god idé med en opdeling i den
sammenhæng. GKP og PJB finder en dato. GKP udarbejder et forslag til et program, som
skal godkendes af PJB.

Ad pkt. 9: Kurser på DTU’s Summer School
Der var enighed om, at det kunne være en mulighed, ligesom det også kunne være en
mulighed at udbyde et kursus om klimaforandringer op til det kommende klimatopmøde i
København. PK vil gerne bringe det op til drøftelse i ENV Ledelsesgruppen, når GKP har
fået præciseret DTU rammerne. GKP tager til kontakt til Hans Henrik og fremsender
besvarelsen til PK.

Ad pkt. 10: Opgaver inden næste møde

Der var en del opgaver i forlængelse af de enkelte punkter, som fremgår under de
enkelte punkter.

Ad pkt. 11: Evt.

Punktet blev ikke nået.

Mødedato for det næste møde:
Onsdag den 21. januar 2009 fra kl. 13-15:00 i bygn. 115 i lokale 145
(resterende møder i foråret 2009 er udsendt via Outlook –meeting request)
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