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Referat

Uddannelsesudvalgsmøde tirsdag d. 10. januar 2017 kl 14.00 - 16.00
Lokale 1513-314
Til stede: Frank Jensen, Henrik Birkedal, Thomas Vosegaard, Henrik Helligsø Jensen, Marianne Glasius, Kasper Langgaard og Lene Conley (referent).
Fraværende: Malene Plougmann, Kamilla Søndergaard Jessen (afbud), Julie Troldtoft Holm (afbud), Josefine Hammer Jakobsen (afbud)

1. godkendt
2. ingen kommentarer
3. gennemgang af kurser, hvor følgende punkter skal adresseres inden kursusbeskrivelser indsendes:
a. diskussion om brug af forkortelser: UU siger ok om f.eks. metoder
b. i den lave ende af timer, hvordan vurderes "emnets nyhedsværdi" hvad slutrapport evalueres på skal fremgå af læringsmål, skal der laves rapporter over LØ, litteratur (afventer feedback fra undervisere) TILFØJELSE efter UU møde:
kurset skal fremover udbydes hos ENG, så Kemi sender ikke kursusbeskrivelse ind
c. hvordan vurderes aktiv deltagelse i studiegrupper
d. samme antal timer som før, lærebog
e. ingen kommentarer
f. LC tjekker læringsmål med AZ
g. navn bliver Grundlæggende Almen Kemi
h. navn bliver Grundlæggende Organisk Kemi
4. diskussion om mulighed for at tage lineær algebra "overbygning" til lineær transformationer
5. Evt
a. Fysisk kemi skal være med ekstern censur for at nå de 60 ECTS med ekstern
censur.
b. Ingen adgangsbegrænsning på Analytisk Kemi, da det er et obligatorisk kursus
c. Vedr.sidefagsproblematikken hvor der skal frigøres 15 ECTS på 5. semester og 30
ECTS på 6. semester for sidefagsstuderende med centralt fag uden for ST: her
flyttes bachelorprojekt til 5. semester og Analytisk Kemi til kandidatstudiet
d. der skal indstilles en kandidat til AU JUbilæumsfonds pædagogisk pris (100.00
kr) - skriftlige forslag sendes til FRJ
e. Kursusevaluering. Melding fra studienævnet: ansvarlig VIP skal afvikle evaluering indenfor undervisningsperioden - standardspørgsmål + tilvalg fra en
spørgsmålsbank. Kan vi kombinere det med noget vi selv sender ud? UU afventer
mere info ang standardspørgsmål og spørgsmålsbank fra ST Uddannelse - LC kan
efterfølgende undersøge om vi selv kan udsende noget.
f. Kasper Langgaard orienterede om oprettelse af fagråd for studerende
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