Referat for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
27. oktober kl 16.15 i saunaen
1) Valg af referent
Hvorfor udfylder jeg dette punkt længere? Hvis der ikke står noget næste gang må du
gerne antage at det er mig igen.
2) Forplejningsminister
Der er slet ikke for meget kage...
Ny forplejningsminister: Eskil, igen. Han har brug for at lave kage.
Næste gang er 1. december
3) Nyt fra råd og nævn (Der er valg i dise råd og nævn)
a ) Studienævn
Laura genopstiller
På længere sigt er der snak om at dele studienævnet op.
b ) Undervisningsudvalg (Har ikke valg)
Udvekslingsstuderende tager førsteårskurser, hvilket gør at undervisningen
skal foregå på engelsk, hvilket er et problem for frafaldet. Derfor ændres
kursusbeskrivelsen til at det fremgår at sproget er på dansk.
Der bliver også sigtet efter at TA’erne snakker dansk.
Tobias pointerer over for Matrin Svensson at det er et problem at caféerne
er på engelsk og Ph.d. studerende de ikke kender.
Det er også et problem at dem der sidder i caféerne tager lang tid at sætte
sig ind i det. Derfor anbefaler vi at det er TA’erne for 1. års studerende der
sidder der i stedet. I hvert fald i efterårssemesteret.
Der er måske ikke behov for f.eks 4 gange code cafe om ugen hvis man vil
spare penge...
Du har ret til at få noterne fra din mundtlige eksamen.
Der er gang i at udvikle retningslinjer for underviseres kontakt med TA’ere.
Fagdidaktik for bachelorstuderende i mat/anvendt mat.
c ) Institutråd
Bastian vil gerne med
Der har ikke været møde siden sidst.
d ) Arbejdsmiljøudvalg (Har ikke valg)
William er interesseret
Vi har ikke haft møde
e ) SDU’s bestyrelse
2 medlemmer valgt af og blandt universitetets studerende Bestyrelsen holder
fire ordinære møder om året Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed
f ) Universitetsråd
Universitetsrådet inddrager medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger vedrørende den daglige ledelse.
g ) Akademisk Råd
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3 studerende fra hele NAT rådet står for samarbejde imellem de forskellige
institutter på naturvidenskab. Det medfører diskussion om nye budgetter og
målet inden for forskning blandt institutterne.
Kan vi bruge akademisk råds midler til spaen. Emilie har mailen. (Issac
måske). (men faktisk)
4) Gennemgang af seneste aktiviteter
a ) Onsdag spilaften: Banko med IDA den 5 oktober
Vi skal blive bedre til at give bedre information, og printet ting ud.
Vær ude 2-3 uger før.
Helst kl 16. selvom det ikke er alle der kan være med (heller ikke IDA)
b ) Saunabaren den 7 oktober
Det gik godt.
Det var godt at man kunne erstatte appelsinjuice med æblejuice i sin screwdriver.
5) Fremtidige arrangementer
a ) Årsfesten den 28 Oktober

b ) Valgaften
Chips, brætspil og storskærm, det bliver hyggeligt!
c ) Saunabar den 4 November

d ) IMADA ZOO Fest den 18 November
TEMADEST! YAY.
Tema: hvad kan man se i zoo (inklusiv mennesker)
Der er præmier!!
Du får 5 kr for at dukke op!
Der bliver købt fælles pizza, hvis man har lyst til at være med fra pizza
venedig.
Inviter jeres venner, (dog kun dem fra IMADA)
e ) Trøje-tryk med PROSA den 16 November
Design din egen (tekst) trøje!
Emilie finder lige ud af om der er en tilmeldingsfrist.
f ) Julefrokost på IMADA den 9 December

g ) Juleklip
Det bliver godt!!!!
Konkurrence !
Gløgg ! !
Æbleskiver !_!
Det bliver et fælles eventyr med festministeriet.
6) Eventuelt
Eskil Solvang
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