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AARHUS 

UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
Institut for kemi 

Uddannelsesudvalgsmøde mandag d. 21. august 2017 kl 11.30 - 13.30 

Lokale 1513-314 
 

Til stede: Frank Jensen,  Henrik Helligsø Jensen, Thomas Vosegaard, Marianne 
Glasius, Lene Conley (referent), Malene Plougmann, Kamilla Søndergaard Jes-
sen, Josefine Hammer Jakobsen 

Fraværende: Julie Troldtoft Holm (afbud), Henrik Birkedal (afbud), Kasper Lang-
gaard 
 

1. Referatet fra sidste møde er godkendt 
2. Meddelelser 
a. Friske optagelsestal fra d.d. (løbende optag efter runde 2): Kemi: 50, Medicinal-

kemi: 42, Nano: 42, Kemiteknologi: 28, Kemi-diploming.:53, dvs 10 hold Uorga-
nisk Kemi I: Almen Kemi 

b. Beskæftigelsesundersøgelsen: er lavet på få besvarelser. Stor andel af disse er i 
job. Der er nogle (måske tilfældige) tidstrends i grafen over sammenhæng mellem 
opnåede og efterspurgte kompetencer. Dog ser det ud til at vi lærer dem mere te-
oretisk viden end efterspurgt, og mindre generelle kompetencer (evne til at ar-
bejde på tværs af faggrupper, og projektorienteret) end efterspurgt. Dette finder 
UU dog ligger fint i tråd med de udmeldinger vi har fået fra aftagerpanelet, som si-
ger at vi skal fokusere på det faglige, og så skal de nok lære de færdige kandida-
ter de generelle kompetencer efterfølgende. 

c. Der foreslås at vi kunne indsende en ansøgning for vores studenterbaserede 
AMOK-forening (Arrangementer for Medicinalkemi Og Kemi) om penge fra de 
strategiske midler. LC tager kontakt til AMOK. Der kunne også søges om penge 
på vegne af IK, som kunne bruges til gæsteforelæsere. LC og FRJ indsender 
begge ansøgninger. Frist 15/9. 

d. Kamilla kan lave evaluering af mentorordning 2016 (nuværende 2. års stude-
rende) til arrangement i september. Kamilla foreslår dog et andet initiativ end den 
sædvanlige mentorordning, som tidligere har fået meget blandet kritik fra både 
studerende og VIP. Fremadrettet vil hun gerne køre et forløb sammen med ST 
Trivselsteam, hvor de tager holdvise samtaler. Dette skal finde sted om foråret, og 
der er gode erfaringer fra lignende tiltag på andre uddannelser på ST. Kamilla fo-
reslår også en ekstra tutordag efter 1. eksamen. UU vedtager at vi ikke kører vi-
dere med den nuværende mentorordning. FRJ meddeler dette i VIP-kredsen. 

3. Udkast til handleplan 2017 er godkendt. LC sørger for indmelding til Tom Vind-
bæk, sammen med referat fra dette møde. 

4. Ny optagelsesprocedure: fra E2019 starter IK op med et karakterkrav til optagel-
sen (gennemsnit på mindst 7 og mindst 7 i matematik). Ansøgere som ikke opfyl-
der dette skal søge gennem kvote 2, hvor der skal foreligge en optagelsesprøve 
for disse ansøgere. På ST er det besluttet at optagelseprøven skal bestå af en 
multiple choice test (uniTEST, som tester kognitive evner, bruges på AU Health 
og SDU) samt et fagnært program, som skal afholdes på instituttet og vare 3 ti-
mer. UU foreslår en blanding af oplæg fra VIP/studievejlder, en meget kort fagtest, 
rundvisning og 15 minutters personlig samtale (med inddragelse af den korte fag-
test). FRJ laver udkast til vores forslag, som rundsendes bland UU-medlemmer in-
den det indsendes. 

https://labbook.au.dk/download/attachments/80968571/Handleplan_10_05_17.docx?version=1&modificationDate=1503299257244&api=v2
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5. Kursusevalueringer Q4 F17: Generelt meget lave svarprocenter på kursusevalue-
ringer. UU har fortsat en opgave med at hæve svarprocent. DIskussion af metoder 
- UU tror at barrieren for kursusansvarlig ligger i at skulle "udgive" evalueringen i 
blackboard. MP gør opmærksom på at grunden til at kursusansvarlig selv skal ud-
give evalueringen er for at kursusansvarlig skal have mulighed for at tilføje 
spørgsmål (udover dem som er forhåndsvalgt på studienævnsniveau og af UU). 
Processen med at bruge den sidste forelæsning på evaluering skal indkøres hos 
kursusansvarlig. Pt. "tvangs-publicerer" ST Uddannelse først evalueringen efter at 
undervisningen er slut - MP undersøger om hun kan få adgang til at gøre det i 2. 
sidste undervisningsuge, såfremt kursusansvarlig ikke selv har gjort det. 

6. Evt: LC spørger om IK selv skal ligge inde med bogsamling til instruktorbrug. I så 
fald skal der findes en opbevaringsløsning og en procedure for udlån/aflevering, 
så bøgerne ikke forsvinder. Pt har IK indkøbt 10 stk McMurry (9. udgave) som ud-
lånes til instruktorer, samt 5 stk Experimentel Organic Chemistry (3. udgave). UU 
beslutter at så vidt muligt skal biblioteket inddrages, så det kun er sidste nødløs-
ning, at IK indkøber. 

 


