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Referat 

 
1. godkendt 
2. det er vedtaget at bachelorkurser i progression inden for et felt navngives med 

romertal og evt undertitel, hvor at kurset på kandidaten kan have andre titler, evt 
hvor ordet avanceret indgår. Det er fint at kursustitler på bachelorniveau sender 
et signal til omverdenen om at en bachelor fra AU har haft: organisk kemi, mate-
rialekemi, fysisk kemi, analytisk kemi, strukturkemi og modellering. Listen med 
navneforslag blev gennemgået og Frank laver opsummering, som medtages på 
VIP-møde i næste uge. 

3. Laves til hjemmeopgave, dvs alle UU-medlemmer læser igennem og sender 
kommentarer/rettelser til Lene 

4. Laves til hjemmeopgave, dvs VIP-UU-medlemmer tager et antal kursusbeskrivel-
ser og gennemgår sammen med ansvarlig underviser. Angiv hvem der tager hvad. 

5. Henriks oplæg: diskussion om udlandsophold, drugdelivery skal ikke være obli-
gatorisk, Henrik Birkedal kontakter matematik mht fourieranalyse:  

a. ligger det lodret/vandret? I tilfælde af at det ligger lodret kan der ikke være 
eksamen i det, BioNMR kan også ligge lodret. 

b. forudsætter det lineær tranformation/algebra? Kan Calculus evt tilføjes emner, så 
det ikke gør? Det vil løse problemet med at kemikere ikke kan tage lineær algebra. 

6.  
a. Indtil videre fungerer labbook ok - det skaber overblik, da alt er samlet. Det kan 

blive et problem med for mange notifikationer. Når man redigerer småting i tekst 
på en side, kan det derfor være hensigtsmæssigt at man lige fjerner fluebenet i 
"Notify watchers" inden man trykker save. Så skulle der ikke gå notifikation ud. 
Når man oploader en fil kan det dog ikke undgås. 

b. Ida er færdig som specialestuderende og der skal findes en afløser. Kamilla 
spørger en 2. års studerende. 

 


