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Til stede: Niels Pind, Birgit Schiøtt, Jacob Søndergaard Ramsey, studievejleder 

Mette Frederiksen, studerende Ida Alexandra Rosendahl samt Malene Plougmann.  

 

Fraværende: Kurt Vesterager, Gothelf, Thomas Vosegaard, studerende Mads Su-

ne Bering, studerende Kasper Langgaard Nielsen 

 

REFERAT 

 

 

 

1: Meddelelser 

d. På foranledning af at en studerende er blevet midlertidigt bortvist pga. af eksamens-

snyd, kan her ses retningslinjer om dette: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/sagsbehandlingspo

rtal/eksamen/eksamenssnyd/ 

Er der stor mistanke om direkte eksamenssnyd, indsender underviser en skriftlig indbe-

retning til UJS@adm.au.dk (UJS=Uddannelsesjuridisk Service), som så behandler sagen 

for rektor. 

 

 

3. Fagsammensætning for kemikere 

Der har i efteråret 2013 været problemer for de studerende der tager eksperimentel orga-

nisk syntese og videregående biokemi. 
Studienævnet mener, at det fortsat skal være muligt at følge begge kurser. Formanden for 

studienævnet Birgit Olesen tager det op med Tom V. Madsen. Vi bliver ved med at under-

skrive BA kontrakter, hvor de to kurser indgår samtidig. 

 

4. Infomøde 03.06.2014.  

MP sender straks datoen ud til alle VIPérne på kemi. Endelig plan for dagen følger senere. 

Udkast til indhold:  

 Blackboard, Institut for kemi er testinstitut. Information ved Jens Bennedsen og 

”hands-on”. 

 E-learning, Indlæg fra CSE (aftale med Mikael Caspersen).  Nogle af vores kolle-

ger bruger det allerede – inspiration. 

 Muligheden for at få en opdatering om forsøget med e-læring i calculus2.  

NP tager fat i TV for udfærdigelse af program for eftermiddagen og kontakt til VIP-

kolleger og eksterne oplægsholdere. MP eller NP finder ud af hvem fra studieadministra-

http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/sagsbehandlingsportal/eksamen/eksamenssnyd/
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/sagsbehandlingsportal/eksamen/eksamenssnyd/
mailto:UJS@adm.au.dk
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tionen, der vil yde den ekstra support på blackboard i efteråret. Pågældende kunne delta-

ge i ”hands-on” session 

 

 

5. Møde med aftagerpanele – tema/dagsorden 

Oplæg til dagsorden: 

 Hvordan kan vi bruge vores aftagerpanel? 

 5 min fra virksomhederne – hvad kan I tilbyde vores kemistuderende og os? 

 Feedback fra kemi om 1. Studieår efter den nye studieordning 

 Samarbejdsaftaler – problematikker. 

 Mulighed for praktik og virksomhedsbesøg 

 

 

7. Referat fra UU møderne 

Referatet er et beslutningsreferat. 

Det blev besluttet at MP sørger for at få det med ud i næstekommende nyhedsbrev  

(til medarbejderne) samt få lagt det på vores studieportal (til de studerende). 

 

8. Eventuelt 

Der skal indhentes tilbagemelding fra de grupper der blev nedsat efter Silkeborgmø-

det tilbage i juli/august 2013, for at følge op på hvad der er sket siden da.  

NP og MP indhenter denne information fra grupperne. 

 


