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Uddannelsesudvalgsmøde d. 23.06.2015. 

 

Lokale 1512-320 

 
Til stede: Niels Pind og Thomas Vosegaard. Studievejleder Mette Frederiksen samt Malene 
Plougmann 
 
 

Fraværende: Henrik Birkedal Henrik, Helligsø Jensen og Jacob Søndergaard Ramsay. Stu-

derende Kasper Langgaard Nielsen, Josefine Hammer Jakobsen, Mikkel Visby Krægpøth og 

Ida Alexandra Rosendahl. 

Referat 

 

 

 

1. Meddelelser. 

1.a.  Endelig dato for Posterdag er ikke på plads. NP har møde med iNano på mandag 

om dette. Vi forventer det bliver fredag d.25.09.2015 kl 15:00.  

1.b. På møde med de uddannelsesansvarlige blev det oplyst, at der vil blive afholdt et 

årligt dialogmøde.  

1.c. Summer University. Skal Institut for Kemi udbyde 14 dags kurser? Vi skal tænke 

i 10 ECTS kurser. 

1.d. Præcisering: Studerende på 1 år skal have afsluttet 1. års prøven (60 ECTS) inden 

1. september året efter. 

Bachelor skal være afsluttet 3 år + 1 år 

Kandidat skal være afsluttet 2 + 1 år efter start. 

1.e. Årgangsstatistikker – ligger i referatmappen / 1511-214. 

1.f. Beskæftigelsesundersøgelse - ligger i referatmappen / 1511-214. 

1.g. Der bliver afholdt et Bb-brugermøde d. 18.08.2015. NP sender invitation rundt 

til alle kursusansvarlige m. fl. 

 

3. Aftagerpanel 

Oplæg til dagorden: 

 Fremdriftsreformen og dens betydning for uddannelsen. 

 Rekruttering fra gymnasieskolerne. Kan gymnasierne trække på Ph.d. skolen? 

Dette kræver at instituttet har et overskud af Ph.d. studerende, hvilket ikke er  

aktuelt pt. 

 Instituttets strategi og handlingsplan 

 

 

4. Udsugning i 1513-231 

Udsugningen virker ikke. UU bakker op om at dette udbedres/at der kommer et 

stinkskab, så Kemiske undervisningsforsøg og besøgsordningen får ordentlige  
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forhold.   

 

5. Institut for Kemi`s strategi på uddannelsesområdet. Strategi 2015-2020. 

TV har UUs opbakning til at lave en ordentlig implementering af: 

a. Semesterordningen 

- undervisningsforløb, kan gå dybere. Betydning for indlæringen 

- bedre sammenhæng 

b. Sommerskoler 

c. Arbejde på at få midler til Ph.d. uddannelse for medicinalkemikerne. Afledt 

bla. på bagrund af Novo Nordisk efterspørgsel på medicinalkemikere. 

 

6. Aflevering af bachelorrapporter. 

MP: Kan gøres mere effektivt end det er nu, i form af fast elektronisk aflevering? 

UU støtter dette. 

Krav: Der afleveres 1 pdf fil. Skal fremgå af studieportalen og kursuskataloget. 

TV har det oppe på fredagens VIP møde og får ok derfra. Dermed lever instituttet o 

til Statens digitaliseringsstrategi. 

 

Når vejleder indgår aftale med censor, kan vejleder gøre opmærksom på, at der nu af-

leveres elektronisk. MP sørger for at Censorpakke og protokol bliver sendt elektro-

nisk (StadsVIP hvis muligt). Hvis underviser ønsker projektet udleveret i papirform, 

aftales dette individuelt med den studerende 

 

7. Eventuelt 

MF: 

Bachelorguiden: Medicinalkemi er færdig. Ændringerne til Kemi blev godkendt  

og MF sender dem ind til udgivelse. 

 

TV: 

University of British Columbia har sendt anmodning omkring masteruddannelsen  

3 + 2 ordningen. Har været oppe i FU. Præciseres at der skal være balance i antallet 

af studerende der udveksles. TV henviser til Bolognamodellen, omhandlende  

øget fleksibilitet.  

UU støtter op om dette. 

Der skal præciseres, hvad vi lægger til grund for optagelsen på kandidatuddannelsen. 

Skal Instituttet have defineret et program til studerende fra disse universiteter? 

 

MF: 

Inaktivitet – Mette har talt med Eva Arent i VEST. Administrationen er fuldt  

opmærksom på dette problem.  

 

MP: 

Malene hører gerne fra undervisere der oplever en markant ændring i antallet af 

studerende der går op til den ordinære eksamen/reeksamen S15 i forhold til  
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tidligere. Vi begynder at se et mønster. De studerende har prioriteret at få afleveret 

deres Bachelorprojekt til tiden (15.06), på bekostning af en eller flere eksamener.  

Dette er ikke ønskeligt, derfor gerne tilbagemelding til Malene, der sender det videre 

op i systemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


