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Uddannelsesudvalgsmøde d. 19.05.2015. 

 

Lokale 1512-320 

 
Til stede: Niels Pind, Henrik Birkedal, Thomas Vosegaard og Henrik Helligsø Jensen. Stu-
dievejleder Mette Frederiksen. Studerende Kasper Langgaard Nielsen samt Malene Ploug-
mann 
 
 

Fraværende: Jacob Søndergaard Ramsay. Studerende Josefine Hammer Jakobsen, Mikkel 

Visby Krægpøth og Ida Alexandra Rosendahl. 

Referat 

 

 

1.a. Indstille kandidater til priser. 

Frist d. 28.05.2015. Det blev besluttet, at HHJ kontakter Tutorforeningen, og beder 

dem skrive ud til de studerende. Vi vil indstille en kandidat der er 1.års undervi-

ser/forelæser. HHJ sender resultatet til Birgit Schiøtt. 

 

1.b. Pulje til uddannelsesudvikling. 

Der er søgt om 50.000,- kr. til indkøb af to Touch skærme/smart boards. Egen finan-

siering vil være på 20.000,- kr. 

 

1.c. 

ST planlægger en Gymnasiedag – ST (se bilag). UU indstiller, at institutleder Birgit 

Schiøtt beder et passende udvalg af undervisere fra de store kurser på 1. år om at del-

tage i mødet. 

 

2. Kandidatstudieordningen kemi/medicinalkemi. 

Studerende der kommer fra et andet danske universitet og som søger optagelse på 

kandidatuddannelsen – hvordan modtager vi dem bedst muligt?  

Det indskærpes over for alle undervisere, at de faglige forudsætninger i kursuskatalo-

get er fyldestgørende. Kursuskataloget er et juridisk bindende dokument. 

 

3. Informationsmøde september 2015 – sammen med iNANO og kemi- ingeniørerne. 

Det blev besluttet at NP kontakter Maria Kragelund og Anders Bentien, så vores mø-

der afholdes den samme dag. Dette for at give de studerende mulighed for at cirkule-

re mellem institutterne og deres Posters. 

 

4. Silkeborggrupperne. 

Det blev besluttet, at NP får en feedback fra grupperne 1-4 og kontakter Jan Skov Pe-

dersen. 
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5. Opsummering af møde med CSE den 27. april. 

MP sender mail/ bilag ud til UU medlemmerne. 

 

 

6.  

Bachelorguiden. Mette har sendt udkast til NP og HHJ. 

HHJ: ”Kan vi blive bedre til at fortælle om vores studie, så de studerende ikke vælge 

forkert”? Mette læser igennem igen og sender til HB, HHJ og NP. 

 

Det blev besluttet at MP udsender evaluering ud d. 16.06.2015 med slutdato 

26.06.2015.  

 

 

 

 


