Møde i uddannelsesudvalget GeoScience fredag den 23/1-15.
Tilstede: Thomas Ulrich, Bent Odgaard, Bo Holm Jakobsen; Mads Faurschou Knudsen, Mia Holdensen,
Nanna Linn
Afbud: Thorsten, Helle, Thomas (studievejleder)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Diskussion af forslag om implementering af elefantstier ved Geoscience.
3. (Vedhæftede dokument er et oplæg til diskussion om elefantstier indenfor Geoscience som vil finde
sted på et møde for alle VIP-medarbejdere i starten af februar. Forslaget om implementeringen af
elefantstier vil potentielt medføre store ændringer i uddannelserne ved Institut for Geoscience og
det er vigtigt at diskutere dette i udvalget).
4. Etablering af en enhed for Anvendt Statistik og dertilhørende kurser på PhD- og kandidatniveau.
(bilag vedhæftet)
5. Etablering af lektiecafé.
6. Eventuelt
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Forslag om at få næste møde med på dagsordenen
2. Diskussion af forslag om implementering af elefantstier ved Geoscience.
3.

(Vedhæftede dokument er et oplæg til diskussion om elefantstier indenfor Geoscience som vil finde
sted på et møde for alle VIP-medarbejdere i starten af februar. Forslaget om implementeringen af
elefantstier vil potentielt medføre store ændringer i uddannelserne ved Institut for Geoscience og
det er vigtigt at diskutere dette i udvalget).
Punkt 2 og 3 er refereret samlet
Alle studerende skal følge de samme kurser i de første to år, og oplægget med elefantstier vil dække de
sidste tre år af uddannelsen
De studerende synes at det er godt, at der går to år før man skal vælge. De studerende vurdere, at det
vil kunne give dem ro med elefantstier. De vil skulle træffe et valg, men de vil så vide, at de er på rette
vej. De studerende stiller spørgsmål til om de vil kunne vælge mellem to elefantstier og om de vil kunne
skifte elefantsti.
Proces:
• VIP møde 6. februar
• Efterfølgende møde i uddannelsesudvalget i februar, hvor forslagene fra VIP-mødet behandles
• Møde for VIP i marts – uddannelsesudvalgets bearbejdning af forslagene debatteres.
Kursusspecifikt og man vil kunne diskutere, hvilke elementer der ikke dækkes i dag. Definere
kerneelementer og supplerende elementer

Deadline for revidering 1. februar 2016
Møde for alle VIP’er den 6. februar 2015, hvor dagsordenen er brainstorm i arbejdsgrupper
Mødet for VIP den 6. februar skal være en overordnet diskussion – BVO lægger op til at VIP’er får at
overordnet kendskab til de elementer der findes i uddannelsen. Undervisere har kun kendskab til eget
fagområde og nært beslægtede områder, men ikke det overordnede kendskab.
Hver VIP skal definere sit eget område, men også tænke bredere end sit eget – tænke over hvilke
elementer der dækkes i blokke af 2- 3 ECTS point. Gruppen skal dække hele området, og komme med
forslag til elefantstier. Der skal være to til tre grupper, som skal fremlægge deres forslag og til slut en
uformel debat.
Det der skal sendes ud til VIP’er: MFK spørger til, hvad der skal skrives ud til Vip til indkaldelse til mødet
den 6. februar – der skal skrives, hvad VIP’erne skal forberede (2 ECTS elementer) og hvad mødet vil
indeholde. Definere elefantstier og definere kerneelementer.
Alle skal inden mødet indsende en liste over hovedelementer.
Dokumentet som MFK sender ud vil være ændret lidt ift. forberedelse samt processen fremadrettet.
Diskussionen om de første to år – grunduddannelsen, skal ikke være en del af det første møde.
Uddannelsesudvalget drøfter desuden de overskrifter, som der lægges op til
• Water and environment
• Energy – fossil and geothermal
• Materials – rocks and minerals
• Natural hazards
• Geoscience tourism and/or education
• Geotechnics

Fordele ved de brede overskrifter:
De er brede så der kan ændres i kursusudbuddet og stadig holde sig inden for overskriften.
Ulempen ved de brede overskrifter er, at de signalerer, at de dækker noget, som de alligevel ikke
dækker. Fx Natural hazards.
4. Etablering af en enhed for Anvendt Statistik og dertilhørende kurser på PhD- og kandidatniveau.
(bilag vedhæftet)
Kurser og rådgivning i anvendt statistik.
Det vil kunne være en udmærket mulighed, det vil være op til de enkelte projekter.
Fokus skal være på få eksisterende kurser til at fungerer, så det er anvendeligt for de studerende.
De skal ikke etablere det af hensyn til GeoScience – men det kan ikke udelukkes at man vil gøre brug af
det.
5. Etablering af lektiecafé.
Forespørgsel fra 1. årgang.

Der var et forsøg i 2013, hvor instruktorerne indkaldte.
Det vil kunne være et udmærket forsøg, med cafe en time om ugen. Man ville også kunne lave virtuelle
sites.
6. Eventuelt
Næste møde slut februar – start marts

