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1. Referatet fra sidste møde er godkendt
2. Meddelelser
a. Idet der er 7,5 ECTS overlap mellem vores Fysisk Kemi I og fysikernes Mekanik &
Termodynamik + Statistisk Mekanik og Faststoffysik godskrives Fysisk Kemi I for
fysikere, der gerne vil have sidefag i kemi.
b. Specialer: 20 ud af 20 afleveret i maj, 1 "hænger" fra juni - vejleder er orienteret.
Der kommer flere senere, i alt er der givet 14 dispensationer. Bachelorprojekter:
kun 1 har ikke afleveret, og der følges op på vedkommende. Sagsbehandlingstid
er generelt alt for lang hos studienævnet.
c. Udkast til plan for forelæsninger (bachelorkurser) har været ude til relevante
VIP'er til tjek. Lotte arbejder på plan for LØ og TØ for bachelorkurser. Kandidat
lægges først senere, LC er i gang med fordeling af instruktorer.
3. Status på Studenterkollokvium.
Studenterkollokvium (5 ECTS) og projektarbejde (5 ECTS) bruges lidt forskelligt af
de studerende, og evalueres på forskellig måde (hhv. mundtlig præsentation og
rapport). Man kunne godt sige at 5 ECTS projektarbejde kunne afsluttes på 2 måder: et valg mellem præsentation og rapport (MP har tjekket med bagland), men
UU anbefaler at vi beholder studenterkollokvium for overskuelighedens skyld. Der
er kun 1-2 om året, der vælger kollokvium. FRJ efterlyser forslag til hvem der skal
være studenterkollokviumansvarlig fremover. Input gives senest næste UU møde.
4. Kan vi formulere en generel regel?
Når biologistuderende (og andre) har bestået Generel Almen Kemi (5 ECTS) og
Generel Organisk Kemi (5 ECTS) har de færdigheder i kemi svarende til gymnasielt A-niveau i kemi. Dvs. de kan blive indskevet på kemi-sidefaget pr. automatik,
uden at uddannelsesansvarlige (FRJ) skal godkende hver enkelt. Når de er indskrevet på sidefaget, skal de herefter tage "Uorganisk Kemi I: Almen Kemi" (10
ECTS) og "Organisk Kemi I: Funktionelle Grupper og Reaktioner" (10 ECTS), som
er en del af sidefaget i kemi.
5. Adgangskrav for optag på kandidatuddannelsen i kemi.
UU mener ikke at adgangskravene for kandidatuddannelsen i kemi, kan ændres
så de ligner adgangskravene for kandidatuddannelsen i medicinalkemi helt, da
medicinalkemi er en gren af kemi. UU vedtager at adgangskravene for kandidatuddannelsen i kemi skal formuleres som i det vedhæftede bilag.
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6. Udpegning af semesterkoordinatorer.
UU gav forslag til semesterkoordinatorer. FRJ snakker med de relevante personer, og giver tilbagemelding på næste UU møde.
7. Åbning af mulighed for at strække et speciale over 3 semester.
UU mener ikke at Fysiks løsning på at omgå regler om specialer er god, men har
ikke noget umiddelbart andet forslag. Behandles igen på næste UU møde i august
8. Diskussion af TØ undervisning.
Der er fordele og ulemper ved både traditionel tavle-TØ, hvor gode studerende
kommer til tavle og får god feedback af instruktor, mens svage studerende kan
putte sig, og ved gruppe-TØ, hvor ingen kan gemme sig, men man heller ikke
nødvendigvis får den gode feedback fra instruktor. Til gengæld lærer man meget
ved at forklare for andre medstuderende. Og det ene virker måske godt i et kursus, men ikke i et andet. UU vil gerne afvente Fysiks evaluering, selvom det forventes at kun positive studerende vil give svar tilbage. Tages op på næste UU
møde i august.
9. Rekruttering af studentermedlem til UU
UU-studentermedlemmer rekrutterer nye medlemmer til ledige pladser i bagland
(personligt netværk og facebook) og melder tilbage på næste UU møde i august.
Der er brug for 2 nye medlemmer, da Kasper snart stopper.
10. Evt
a. UU kender ikke biblioteksloven, men anbefaler at biblioteket fremover stadig opbevarer klausulerede specialer.
b. Skal mentorordningen fortsætte? Der er blandede meninger blandt VIP'er og studerende på instituttet om hvor godt det er, men det er ret ressourcekrævende.
Studievejleder KSJ undersøger muligheder for samtaler i stedet, og giver svar til
næste UU møde i august

