Dagsorden for fagrådsmøde i IMADAs fagråd
7. februar kl 16.15 i fagrådslokalet.
1) Valg af referent
Mads er referent.
2) Godkendelse af referat fra mødet 11. decemeber 2018
Der er nogen fejl i referatet.
Det er godkendt med forbehold.
3) Nyt fra råd og nævn
a ) Studienævn
Vi har ikke hørt noget nyt.
b ) Undervisningsudvalg
Der er blevet snakket om innovationsprojektet. Der kigges på at gøre det til
at være mere om at tænke kreativt i stedet for at være om hvordan man laver
en virksomhed. Kigget på evalueringer og handelingsplaner. Der er et krav
om hvormeget af undervisningen der skal foregå på dansk, hvilket muligvis
er et problem. Data Science kandidat er på vej, mest for studerende udenfor
IMADA.
c ) Institutforum
Der blev snakket meget om arbejdsmiljø.
d ) Institutråd
Underviserne får ikke tid eller penge for ISAer, hvilket de meget gerne vil
have. Ellers går det ud over antallet af ISAer de er villige til at stå for.
Budgettet ser ikke godt ud. Underskud på 6 millioner, hvilket betøder at der
ikke er flere penge i 2020. Der er kommet beskæringer, men der er ikke taget
højde for dem i budgettet. Vi antager de har styr på det.
e ) Arbejdsmiljøudvalg
Nye møbler i Saunaen, hvilket vi er glade for. Støjen i vektorrummet er
blevet reduceret. Der kommer møbler lignende dem i saunaen ud i kontoerne.
Tegnestuen skal tages i brug, måske til studiearbejde.
4) Økonomi
Vi har stadig mange penge. 27.-28.000 kr.
Vi vil kigge på at anskaffe en ny el kedel og kaffemaskine (måske med Akedemisk
rådsmidler). Der forslås at købe et nyt kortspil, Catan og et nyt spil Avalon.
a ) Status for sodavandsordningen
Vi sletter personer som ikke længere er aktive og som vi ikke kan få fat i.
5) Brug af lokaler på IMADA
Tegnestuen er fri. Institutet vil gerne samle speciale studerende fra Domænet og Vektorrummet til tegnestuen, så Domænet og Vektorrummet kan bruges af PhD studerende.
Det synes vi lyder fint.
PhD studernde har klaget over støj fra vores lokaler. Undgå at spille højt musik i
arbejdstiden.
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6) Gennemgang af seneste aktiviteter
a ) Julefrokost 14. december
Det var meget godt, i hvert fald det vi kan huske. Maden var god. Lokalet
var ikke optimalt.
b ) Velkommen tilbage til IMADA 2. februar
24-28 deltagere.
Ikke særlig mange mødte op. Tutorer var ikke gode til at sige det videre
til russerne. Nogen kom ikke pga. årest første fredagsbar dagen før. Måske
skulle det være den anden weekend i semesteret, i stedet for den første, så
kan de også når at snakke om det indbyrdes.
7) Fremtidige arrangementer
a ) ForeFlight 2. Marts
Hackathon. Interresant præmie i form a AirPods.
b ) Generalforsamling
Den 7. marts eller den 14 marts.
c ) Datamatamøkfest 12. April
Vi behøver ikke at diskutere navnet længere.
d ) Hyttetur 26.-28. April
Vær parat.
e ) Institutdyst 16. maj
Der kommer en ny dyst.
f ) IMADA Talks
Der er IMADA Talks:
• den 22. marts med Michele Della Morte og Jørgen Bang Jensen
• den 5. april med John Bulava og Jens Kaad
• den 3. maj med Lene Monrad Favrholdt og Caludio Pica
Der ønskes et Påskepong arrengement.
8) Forplejningsminister
aka Kagekongen.
Næste fagrådsmøde er tirsdag den 5. marts.
Gabriella er "I Finder Titel"(forplejningsminister) til næste fagrådsmøde.
9) Eventuelt
Saunaen er prioteret til hygge. Christoffer vil gerne kunne spille musik. Det skal selvfølgelig ikke være for højlydt.
Mads Grau Kristensen
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