Referat af møde i AGRO uddannelsesudvalget
12. 12. 2017 kl. 10:30-12:00, lokale 8820-2015 Foulum
Deltagere: Bernd Wollenweber, Lars J. Munkholm, Bo Vangsø Iversen, Christen Duus Børgesen, Søren O.
Petersen, Tove Steenberg (ref.). Uffe Jørgensen og Poul Erik Lærke deltog i starten af mødet.
Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Referater (Bilag 1)
3) Meddelelser
- Studielederforum (Bilag 2)
- Møde i internat. Rekrutteringsforum (v/Lars)
- Sammensætning af AGRO uddannelsesudvalg
4) Status for vore uddannelser
- Uddannelse på AU: Bestand og Produktion (Bilag 3)
- Study Design: Status
- Studiemiljø (Bilag 4)
- Mentorordning (Bilag 5)
5) To do
- Alumne netværk (Bilag 6)
- Rekrutteringsstrategi udkast (Bilag 7)
- Aftagerpanel – nye medlemmer (Bilag 8)
- Efteruddannelsesdag 2018 (Bilag 9)
6) Evt.
Ad 1) Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt med ekstra punkt om Erasmus+ ansøgning.
Uffe og Poul Erik orienterede om baggrund og status for deres ansøgning om et strategic partnershipprojekt i form af et tværinstitutionelt kursus om biomasse til nye råvarer. Konsortiet ledes af
Wageningen og består i øvrigt af Hohenheim, University of Eastern Finland og AGRO. Hohenheim har
allerede en uddannelse på dette felt, de andre partnere er på vej med uddannelser, mens vi endnu kun
har enkelte kurser. Formålet er derfor på længere sigt at kunne opruste uddannelsesmæssigt på
området, evt. sammen med ingeniørerne, som har stor succes med at tiltrække studerende til nye
uddannelser indenfor bioraffinering. Der blev givet afslag i første omgang, men projektet opnåede 10 af
31 point - og er derfor over threshold – men konkurrencen er hård. Der blev givet konstruktive
kommentarer ved bedømmelsen, og der genansøges derfor ultimo februar/primo marts. Wageningen
ønsker dog at færdiggøre den reviderede ansøgning før jul. Tommy har tidligere været ankermand; det
blev foreslået, at Lars indgår i stedet for. Han melder tilbage til Uffe/Poul Erik om dette.
Bo har deltaget i en ansøgning om en knowledge alliance (også indenfor Erasmus+, men her er der tale
om en hel uddannelse frem for et kursus) med titlen ”Integrated master in soils and global chance”.
Også her vil der blive genansøgt.
Ad 2) Referater (Bilag 1). Ingen kommentarer.
Ad 3) Meddelelser.
- Studielederforum (Bilag 2). Bernd deltog i møde 9. oktober. Der var en godt indlæg om fastholdelse og
frafald, med fokus på tre tiltag: mentorordning, teambuilding-aktiviteter og specialekontrakter. Her er vi
godt dækket ind især på de første to punkter. Vores teambuilding sker bl.a. ved at de studerende deltager i
temadage om academic practise og gruppearbejde. Mentorordningen (Bilag 5) blev behandlet under dette
punkt. Bernd har beskrevet ordningen i Biweekly. Vi har nu 3 mentorer (3. årsstuderende), som har været

på et 2-dages kursus, hvor Bernd også deltog. De holder nu møde med hver deres gruppe af nye
studerende, og giver feedback til Bernd senere. Der vil også være feedback på ST niveau, hvor alle mentorer
mødes.
- Møde i internationalt rekrutteringsforum. Lars orienterede om STs rekrutteringsstrategi. Fremtidigt
satses på en exchange rate på 40%; i dag er den meget lavere og på jordbrugsuddannelserne nogle få
procent. Til gengæld er der mange studerende fra udlandet på vores masteruddannelser (40% på
Agrobiologi, 60% på AEM – hvor den nok ikke bør være højere end 40%). Spørgsmål til diskussion: Hvad skal
der til for at øge en årgangs udrejse til >20%? Erasmus er at foretrække, da der er størst sikkerhed for at et
forløb reelt bliver udbudt og gennemført. Men de mere eksotiske destinationer ser ud til at trække mest.
Christen spurgte til hvad der ligger af aftaler med andre universiteter, da der kan være begrænsninger i
antallet de vil optage. Bernd opfordrede til, at det sikres at den eksisterende kontaktliste er opdateret. Et
andet spørgsmål til overvejelse er, hvad der vil skulle til for at vi kan udbyde 3. års bachelor på engelsk. Den
videre proces vil blive beskrevet nogle rammer og retningslinjer for det videre arbejde.
-

Sammensætning af AGRO uddannelsesudvalg. Bernd spørger Tommy om hvem der skal efterfølge ham
som repræsentant for AGRO-Systems.

Ad 4) Status for vores uddannelser
-

Nye studieordninger (nyt punkt på dagsorden). De studerende har efterlyst de nye studieordninger;
Bernd (BSc), Lars (AEM) og Ricarda (MSc) har netop fået dem til gennemsyn, efter at de har været
næsten 1 år undervejs. De editerede versioner sendes til studienævnet primo januar.

-

Bestand og produktion (Bilag 3). Her var ikke meget at bemærke; for ST overordnet er antal
bachelorstuderende faldet og antal masterstuderende stabilt. Agrobiologi har 54 masterstuderende og
AEM har 25.

-

Study design. Kurset afholdes af Rodrigo Labouriau fra Matematisk Institut, og han skal aflønnes af
AGRO, ANIS og FOOD der leverer studerende til dette jordbrugsorienterede kursus. I år har der været
flere studerende end Rodrigo kan håndtere (25). Hvis kvaliteten skal bevares, så skal fremover kurset
udbydes 2 x årligt med max. 30 studerende. Udgiften bliver derfor større. Der mangler en endelig aftale
om betaling, derfor laver institutleder for matematik Jacob Schach Møller et udkast og kontakter AGRO,
ANIS og FOOD.

-

Studiemiljø (Bilag 4). De masterstuderende er p.t. på Katrinebjerg og bachelorerne på campus. Det kan
ikke understreges nok hvor vigtigt det er for studiemiljøet, at vi får en placering. Bernd og Rasmus har
kontaktet Bygningschef ved Science and Technology, Bent Lorenzen desangående. Planen er fortsat, at
agrobiologi skal flyttes til campus, men pga. forsinkelser af HE må tidsplanen rykkes til august 2018-juli
2019.

-

Mentorordning (Bilag 5) blev diskuteret under pkt. 3

Ad 5) To-do
-

Alumnenetværk (Bilag 6). Alumnedagen bliver d. 5. april, og vil blive afholdt i Aarhus som et samlet
arrangement af AGRO, ANIS og FOOD. Vi har ca. 300 alumner fordelt på de tre institutter. Programmet
er ikke afklaret p.t. men der er enighed om, at der ikke skal være lange faglige indlæg men hovedvægt
på det sociale. Christen foreslog, at der indføres en ”festivitas” dag hvor nye kandidater fejres, og dette
kunne lægges samme dag som alumnedagen og give mulighed for at netværke. Det vil i givet fald være

at foretrække at dagen placeres i august/september. Mht. korte foredrag kunne det være f.x Jørgen
Olesen. Søren foreslog, at udvalgte alumner selv måske kunne fortælle om hvad de laver. Janne Hansen
laver et webopslag om arrangementet, og i øvrigt opbygges en database over alumner samt LinkedIngrupper. Institutterne vil have en anslået udgift på 10.000 kr. for arrangementet. Bo nævnte, at hans
erfaring fra Geoscience er, at det mest er de yngre alumner der dukker op på alumnedagen.
-

Rekrutteringsstrategi, udkast (Bilag 7). Vi har nu en plan for hvad der skal gøres. Anslået udgift for
hvert institut vil være 50.000 kr; Rasmus har kontakt til et firma der kan hjælpe med at afklare dette og
med at målrette kampagnerne. Som blev præsenteret i en tidligere biweekly, har vi identificeret 4
målgrupper og der blev efterfølgende afholdt workshops for at beskrive dem. Vi diskuterede, om det
kan virke forvirrende med flere forskellige fortællinger, så det er vigtigt at der startes med den fælles
indgang først.

-

Aftagerpanel – nye medlemmer (Bilag 8). Dekananet indstiller medlemmer for en 3-årog periode.
Fremover holdes to årlige møder, og der vil være et tema for hvert møde. På det kommende møde 24.
januar er temaet rekruttering. Der er 2 nye medlemmer fra hhv. Danish Crown (Jacob Rasmussen) og
Viking Genetics (Peter Larson). På mødet i UU for Jordbrugsuddannelserne onsdag (13.12.2017) vil
Bernd foreslå et medlem fra LMO (Karsten Lauridsen) og et medlem fra Orbicon (Anette Marqvardsen).
Christen nævnte, at der ofte er kontakt med Viborg kommune, og at det ville være en mulighed at få en
repræsentant herfra med i panelet, f.eks. Jørgen Jørgensen.

-

Efteruddannelsesdag 2018 (Bilag 9). I 2018 bliver det en dag i maj-juni i Foulum. Niels Holst vil gerne
bidrage med et indlæg om e-learning, og der er også forslag om at STLL kan give en introduktion til
BlackBoard’s mere avancerede funktioner. Bernd har kontaktet STLL og de vil meget gerne være med.

Ad 6) Eventuelt.
Bernd spurgte til erfaringerne med overgang til semesterstruktur. Søren nævnte, at han underviser på et
fag, der afsluttes midt i semestret. Der kan derfor ikke afholdes en egentlig eksamen længere, og i stedet
laver de studerende en opgave. Tove nævnte, at man kan mærke at de studerende nu har cytologi, inden
de starter på det store kursus i alger, svampe og planter. Næste møde i udvalget holdes i marts 2018.

