Møde i Erhvervsudvalget – GEO
Onsdag 01 Marts 2017, Kl 15:00 – 16:00
Fremmødte: Esben Auken (Formand), Lene Kjeldsteen, Ole R. Clausen, Thomas Ulrich, Thomas Nielsen,
ALUMNEDAG 2017 (10 Marts 2017 – 12 – 17)
Lige nu 254 medlemmer i Alumne‐gruppen på LinkedIn og det vokser stille og roligt.
Deadline for tilmelding (via AU Webshop); mandag 6 Marts – Der er 54 tilmeldte. Stor overvægt af
”unge” (færdige indenfor de sidste 2 år). Hvordan får vi flere af de lidt ”ældre” alumner med?
Reminder via Linked‐in
Invitation direkte til GEUS (via mail‐liste, som Lene har tilgang til).
Vi skal have vores egne kollegaer til at melde sig til via web‐shoppen.
 Lettere at trække lister til navneskilte, bestille frokost mm
MÅLET ER OVER 100 DELTAGERE I ALT!
Dette affødte en diskussion af Fakultetets diskussioner om at lave en fælles ST‐Alumnegruppe
(inspireret af BSS).. Der er forståelse på Fakultetet for at Alumnernes tilhørsforhold er til de faglige
miljøer der er uddannede i og ikke til fakultetet. Der udvikles dog et fælles ”database‐værktøj”, som bla
vil gøre det muligt at sende mail til Alumnerne via e‐boks (via CPR‐registeret) – og på den måde er
man ikke afhængige af at Alumnerne holder deres data opdaterede.
KARRIEREDAG PÅ GEO (Efterår 2017)
Lene udvikler sammen med de studerende – Institut for Geoscience Organiserede Repræsentanter –
IGOR – og Dansk Geologisk Forening (DGF) en KARRIEREDAG på Instituttet. Den er planlagt til
efteråret 2017. Der inviteres firmaer (gennem DGF). Målet er at ”afsætte” flere af vores studerende. På
dagen skal studerende og firmaer lave præsentationer og så håber vi på at der opstår gode match. DGF
finansierer en del af Karrieredagen (det gør de også på Københavns Universitet).
Aftagerpanelet har efterlyst en karrieredag og uddannelsesudvalget har talt om det, men det er langt
bedre hvis IGOR er med inde over – så er det håbet at de studerende tager mere medejerskab for
arrangementet.
Vi ser Karrieredagen som en slags erhvervssamarbejde og derfor ser vi gerne at den kører i regi af
Erhvervsudvalget – evt sammen med Uddannelsesudvalget.
Erhvervsudvalget støtter arrangementet og anbefaler at Instituttet støtter karrieredagen finansielt.
EVT:

Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel ‐ ET (det tidligere TTO) opruster:
Instituttet har modtaget oversigt over IPR aktiviteter fra Eoin Galligan fra ET, som er begyndt at yde
denne nye service. Vi talte om at anbefale, at Eoin inviteres til en FAST‐VIP Frokost for at høre om de
nye tiltag. Så kan vi vurdere, om det er relevant at lave et møde med PhD/Post Doc også (til et sådant
møde kunne man også spørge om PhD/Post Doc er interesserede i de kurser indenfor Innovation og
Kommercialisering som bla kører på iNANO).
Der er opstået ”problemer” omkring den smarte samarbejdsaftale som Thomas Lund Hansen har
udviklet, som forventes løst hurtigt
/Thomas

