Referat for møde i IMADAs fagråd
2. maj 2019 kl 16.15 i fagrådslokalet.
1) Valg af referent
Jens Hadberg har meldt sig selv.
2) Godkendelse af referat fra mødet 3. marts 2019
Ingen indvendinger.
3) Forplejningsminister
Fagrådbestyrelsen giver pizza.
4) Nyt fra råd og nævn
a ) Studienævn
Der arbejdes på stresshåndtering blandt studerende. F. eks. et oplæg.
Der har været flere dispensationsansøgninger. Der har også været flere klager
om afslag på dispensationer, fordi de ikke er grundige nok (mangler tilstrækkelig dokumentation).
b ) Undervisningsudvalg
Studerende kommer ikke til eksamener. Der overvejes en "tilmelding"i form
af en forudsætningsprøve, hvor du skal skrive dit eget navn. På fagrådsmødet diskuteres, at mange studerende hopper fra på eksamensdagen, hvorfor
ovenstående ikke vil virke på disse.
Matematikstuderende tager gennemsnitligt for lang tid om at gennemføre.
Ses på medianen ser det dog meget bedre ud.
ISA’er på matematik og anvendt matematik skal udfases, fordi de er for dyre. Der er mange ISA’er på disse uddannelser. Forelæsere skal være bedre til
vejlede til kurser, som kan dække en ISA.
c ) Institutforum
Der er blevet slået nogle stillinger op.
Der er blevet fulgt op på arbejdsmiljøundersøgelsen.
5) Økonomi
a ) Status for sodavandsordningen
Det ser rimelig godt ud.
Nu vil gammel gæld til tidligere studerende blive afviklet.
Der er blevet købt nye brætspil efter studerenes ønsker.
6) Gennemgang af seneste aktiviteter
a ) IMADA Talks 5. april
Det var fint.
b ) Påskepong
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Super vellykket arrangement. Der er brug for flere hænder.
Flere borde vil give højere flow i turneringen. Det gik lidt langsomt.
Folk skal vide, hvornår de skal spille. Der manglede en turneringsplan.
Det startede lidt for sent i forhold til udmeldt tidpunkt.
Næste år kan implementeres et resultatsystem i stil med badmintonstævner
(Spørg Jens Hadberg).
Billetsalg indbragte 500 kroner. Der blev brugt mellem 1000-1100 kroner. De
500 kroner blev brugt på præmier.
c ) Spring Feast
Delte meninger...
Underholdingen i form dyst mellem uddannelser fungerede overhovedet ikke,
fordi folk ikke kunne høre noget. Tommelfingerregel fra tidligere arrangører:
Alle indslag skal afvikles før klokken 21.00.
Indslag skal inddrage flere folk, således det er sjovere/nemmere at følge med.
Der blev ikke rigtig fulgt op på quizzen.
Lav en tidsplan.
d ) Hytteturen 26.-28. april
Natløbet ligger bedre om fredagen, mener nogle.
Stor ros til hytteturen og til festministeriet for en rigtig god tur!
Vi synes det fungerede godt med sponsorindslag fredag aften.
Evalueringen var præget af fulde folk. Placer den eventuelt om lørdagen i
stedet, og motiver deltagelse med et evalueringsbatch.
Det var godt, at hvert hold fik en seddel med spørgsmål, i stedet for at skulle
rundt til poster til evaluering.
7) Fremtidige arrangementer
a ) IMADA Talks den 3. maj.
Med Lene og Claudio.
b ) ABACUS den 10. maj kl. 14.00
Gratis arrangement.
Rundtvisning og oplæg om ABACUS.
Foregår i DIAS.
Tilmelding ikke nødvendig, men man kan gøre det, når der kommer et
facebook-opslag.
c ) Institutdysten 16. maj
IMADA er et de institutter med flest tilmeldte, så vi vil gerne have flere.
TILMELD, TILMELD, TILMELD!
Vi mangler folk på alting på nær kongespil.
d ) Studieregatta 24. maj
Det skal nok blive hyggeligt.
e ) Spil & Grill den 1. juni
Kom og fejr din afleverede opgave og dit veloverståede semester med spil og
grillpølser.
Mere information følger på IMADA Students og andre steder.
f ) Naturvidenskabelig Dato den 11. juli
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Naturvidenskabeligt fakultet vandt sidste år publikumsprisen til studieregattaen. Som præmie for vi en times gratis fadøl på Viggos fra klokken 12.00
til 13.00. God start på din DATO!
8) Eventuelt
a ) Kaffemaskine
Jens har rengjort kaffemaskinerne. APPLAUS!
b ) Studieforum
Generelt har de sturende, der kommer til studieforum, det godt.
c ) Valgfrie kurser
Listen med kurser er kommet for sent op.
Jens Hadberg
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