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Uddannelsesudvalgsmøde torsdag d. 21.september 2017 kl 13-15 

Lokale 1513-314 
 
Til stede: Frank Jensen (FRJ), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Marianne Glasius 
(MG), Thomas Vosegaard (TV), Lene Conley (LC) (referent), Malene Plougmann 
(MP), Julie Troldtoft Holm (JTH), Kamilla Søndergaard Jessen (KSJ), Josefine 
Hammer Jakobsen (JHJ) 
Fraværende: Henrik Birkedal (HB) (afbud) 

1. Referatet fra sidste møde er godkendt 
2. Ingen meddelelser 
3. Forslag til nyt kursus: "Strukturkemi og Bio NMR". Baggrund: nogle få nanosci-

ence-studerende skal have mulighed for at følge en specialisering, hvor Struktur-
kemi I og BioNMR tages samtidigt, men uden at skulle op til 5 eksamener. Derfor 
denne løsning med en fælles kursuskode. Strukturkemi I er ellers en forudsætning 
for Bio NMR, men i dette kursus skal de følges samtidigt. UU vil gerne sikre at ke-
mikere ikke spekulerer i det (en eksamen mindre) - de skal tage kurserne i den 
rækkefølge, som er angivet i specialiseringen, dvs uddannelsesansvarlige skal af-
vise ønsker om at rykke rundt på kurser. UU godkender forslaget med rettelser. 
TV tilretter  kursusbeskrivelsen og sender til MP. 

4. Opfølgning fra tidligere: 
a. vi har ikke fundet nogle interesserede til pladser på Radboud 
b. UU ser ikke nogen løsning for at studerende, som ikke er kommet bagud med stu-

diet, kan få lov til at strække specialet ud over 3 semestre 
c. KSJ har fået en henvendelse, og HHJ "prikker" til medicinalkemikere til en fore-

læsning 
5. Rettelser til kursuskatalog om bachelorprojekt og kemisk projektarbejde 
a. afsnittet om at et eller flere kurser kan danne baggrund for et bachelorprojekt skal 

fjernes fremadrettet. Det skal kun være muligt at lave eksperimentelt eller littera-
turprojekt. Sætningen om at et bachelorprojekt kan udføres af en eller flere stude-
rende i fællesskab skal ligeledes fjernes 

b. antallet af belastningstimer tilrettes, så det følger normen: 1 ECTS= 27,5 timers 
belastning. Antallet af vejledningstimer skal være det samme for bachelorprojekt 
som 10 ECTS projektarbejde, dvs 30 timer 

6. Bachelorønskeskema:I år vil vi kræve 4 prioriteringer samt et mobilnummer på øn-
skeskemaet 

7. Udskydelse af juni-eksamener til august pga bacheloraflevering. LC og FRJ har 
kigget på data fra ST Uddannelse og vurderer at antallet af studerende, som kan 
mistænkes for at udsætte en juni-eksamen til august (pga af aflevering af bache-
lorprojekt) er i størrelsesordenen ca 5. En løsning kunne være at rykke afleverin-
gen af bachelorprojektet frem til 1/6 for på den måde at hjælpe de studerende til at 
få afleveret projektet inden eksamensperioden starter, men det betyder samtidigt 
at parioden for bachelorprojektet bliver 2 uger kortere. UU vil kigge på nye data 
om et år, for at se om problemet bliver større. 

8. Intet til eventuelt 

 


