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Mødedato: torsdag d. 23. november 2017 kl 13-15
Mødested: lokale 1513-314
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde
Deltagere:
Til stede: Frank Jensen (FRJ), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Thomas Vosegaard
(TV), Henrik Birkedal (HB), Lene Conley (LC, referent), Julie Troldtoft Holm (JTH),
Kamilla Søndergaard Jessen (KSJ), Josefine Hammer Jakobsen (JHJ), Liselotte Karulf (LK), Hans Christian Dahl (HCD)
Fraværende: Marianne Glasius (afbud), Malene Plougmann (afbud), Thomas Vosegaard

1.

Referatet fra sidste møde er godkendt

2. Meddelelser:
- der er kommet ny prognose for overskridelse af max. studietider i 2018 for bacheloruddannelserne i både Kemi og Medicinalkemi. Kemi har bedt ST Uddannelse og AU
Uddannelse om uddybning af tal, som vi ikke kan læse hvordan er fremkommet (FRJ)
3. Diskussion om kurser, der indgår i specialiseringer (dvs. de lilla kasser i kassogrammerne), men som har meget få tilmeldte.
UUs holdning er, at hvis det er et obligatorisk kursus i en specialisering har vi pligt til
at afholde det, men der kan kigges på om der ved meget få tilmeldte kan laves en alternativ undervisningsform, så der ikke skal skemalægges forelæsninger og TØ til f.eks
under 5 elever. Dette bør dog nævnes i kursuskataloget, hvilket LC undersøger med
MP. Alternativt bør der indføres en valgmulighed i en lilla kasse.
4. Kursusevalueringer E17-Q1.
Kursusevalueringerne for Grundlæggende Almen Kemi, Introduktion til Kemi og Introduktion til Medicinalkemi i E17-Q1 blev gennemgået. Generelt høj svarprocent, hhv.
56, 43 og 94%. FRJ tager udvalgte kommentarer med underviserne.
5. Drøftelse af frafald på fakultetsledermøde d. 14/12-17: UU bedes komme med input
til pkt 2 og 3, senest 7/12-17
A. UU foreslår at vi fokuserer på studiegrupper/socialt miljø:
- skal TKM hjælpe med at forme studiegrupper? Eller gøre mere ud af at opfordre til at studiegrupper dannes? I så fald skal vi koordinere med TKM, og det
skal overvejes om det er et ansvar der kan/skal pålægges TKM.
- skal vi gøre mere ud af studiecafe? Reklamere bedre, og måske servere kaffe og
kage den første gang?
B. HB argumenterer dog for at vi afventer de nye initiativer, som allerede er blevet sat i gang i år, inden vi starter nye initiativer i blinde:
- vi er overgået til semesterstruktur for at skabe en bedre sammenhæng og
mindske antallet af eksamener
- vi har lavet tværfaglige grupper, som skal koordinere på tværs af semestre
- vi har indført optagelseskrav
- vi har gjort mere ud af at informere om at medicinalkemiuddannelsen er en
kemiuddannelse (ikke medicin-light uddannelse), både til U-days og på bachelor.au.dk
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studievejledningen på ST indfører samtaler med alle førsteårsstuderende efter
jul, hvor de studerende indkaldes til en samtale med en af studie- og trivselsvejlederne.
C. FRJ melder ovenstående punkter tilbage til institutleder.
6. Moderne Fysik K: klarer medicinalkemikerne sig generelt dårligere end kemikere?
Moderne Fysik K: en gennemgang af dataset med resultater for sommer ordinær og august reeksamen i 2015, 2016 og 2017 for at se om medicinalkemikere
klarer sig væsentligt dårligere en kemikere, og derfor dropper ud af studiet.
Det konkluderes at medicinalkemikere typisk får et lavere resultat end kemikere (men de optages også på studiet med et gennemsnit på ca en karakter lavere). Der dumper lidt flere medicinalkemikere, så der er lidt flere medicinalkemikere til reeksamen, men mængden af BF (brugt forsøg)+ U (udeblevet) er
ca lige lige stor. Deraf kan man derfor ikke konkludere at flere medicinalkemikere dropper ud pga. Moderne Fysik K. UU's studentermedlemmer påpeger at
det er ubehageligt at kurset er det første man møder på studiet med en mundtlig eksamen, og at fagets sammenhæng med kemikurserne ikke er tydelig. FRJ
tager emnet op med underviserne på Introduktion til Kemi/Medicinalkemi og
beder dem overveje, hvordan det kan tydeliggøres at fysik og matematik er
vigtige støttefag for kemi. FRJ tager også emnet op med kursusansvarlige på
Moderne Fysik K (nu: Mekanik og Moderne Fysik for Kemikere).
7.

7. Skal 2x 10 ECTS projekt være en mulighed?
HHJ foreslår at UU åbner op for at det skal være muligt for en studerende at
lave 2x 10 ECTS projektarbejde. FRJ påpeger at det kan være vanskeligt at
vurdere om de 2 projekter overlapper så meget, at det bliver problematisk. UU
medlemmer argumenterer at det kan løse problemer, hvis tilmeldte kurser
ikke udbydes (pga få tilmeldte). KSJ argumenterer for at studerende der laver
2x 10 ECTS projektarbejde dermed også kan prøve at lave et projekt i 2 forskellige forskningsgrupper, inden de beslutter sig for en specialevejleder. UU
beslutter at åbne op for muligheden for 2x 10 ECTS. LC aftaler med MP hvordan dette gøre i praksis, formentlig ved en version A og B med forskellige kursuskoder.

8. 8. Opfølgning på møde med aftagerpanel, herunder en formulering om at
vores uddannelser er i topklasse
Diskussion om hvordan vi får formuleret at vores uddannelse er i topklasse.
UU mener at formuleringen skal fremgå på bachelor.au.dk, og HHJ laver et
udkast til en formulering. Tages op på et senere UU møde.

9.

.Evt.
FRJ foreslår at næste planlagt UU-møde (14/12 -17) flyttes til 7/12-17. LC melder til MP, som ændrer mødeindkaldelsen i kalenderen.

Opsummering på beslutningspunkter:
Emne:
Beslutning
Ansvarlig
FRJ har bedt ST
FRJ
Meddelelser:
Uddannelse og AU
Uddannelse om
Ny prognose for
uddybning af tal
overskridelse af

Status
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max. studietider i
2018

Diskussion om
kurser, der indgår
i specialiseringer

Kan laves en alternativ undervisningsform, så der
ikke skal skemalægges forelæsninger og TØ til f.eks
under 5 elever.
Dette bør nævnes i
kursuskataloget,
FRJ melder vedtagne punkter tilbage til institutleder.

LC

Moderne Fysik K.b.
Klarer medicinalkemikerne sig generelt dårligere
end kemikere

FRJ tager emnet
op med kursusansvarlige på Moderne Fysik K (nu:
Mekanik og Moderne Fysik for Kemikere).

FRJ

Skal 2x 10 ECTS c.
projekt være en
mulighed?

UU beslutter at
åbne op for muligheden for 2x 10
ECTS

LC / MP

Opfølgning på d.
møde med aftagerpanel. herunder en
formulering om at
vores uddannelser
er i topklasse

Formuleringen
skal fremgå på bachelor.au.dk, og
HHJ laver et udkast til en formulering. Tages op på
et senere UU
møde.

HHJ

Drøftelse af frafald
a.
skal foregå på fakultetsledermøde
d. 14/12-17

FRJ
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Beslutningspunkter fra tidligere møder:
D. 26.10.17:
Emne:
Samtaler med
2. års-studerende ang.
Specialiseringer.

Beslutning
UU kigger på problematiken, igen,
når de studerende
skal til at vælge
E18 kurser.

Ansvarlig
FRJ

Status

HHJ (medicinalkemi) har
haft ca 20 til
samtale. Her
ønsker stort
set alle Organisk Kemi specialiseringen.
UU bør overveje om det er
uhensigtsæssigt.
Lineær Algebra (2. halvdel)

bør være en mulighed på alle specialiseringer.

LC opdaterer
kassogrammer
for Kemi-Organisk Kemi.
MP indmelder
til SNUK.

SNUK:

UUs holdning er
at planlagt projektforløb i et udlandsophold indgår i de max. 20
ects projekt i løbet
af en kandidat.
Det primære er at
undgå spekulationer i brug af projektforløb i stedet
for kurser.
FRJ/LC/MP kigger på hvilke kurser dette kunne
tænkes anvendt i,
og dette tages op
på et kommende
UU møde

UA

Beslutttet d. 26.10.17

Projektarbejde
i udlandsophold.

Digital Eksamen (DE)

FRJ

Specialiseringer bliver ikke
beskrevet i studieordningerne. Står blot som valgfrit. Så kassogram er blot til
intern brug.
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Netværksadgang til eksamen

Opfølgning på
møde med aftagerpanel.

FRJ/LC kigger på
kursusbeskrivelser og vurderer
om der er kursusbeskrivelser, som
bør ændres i forhold til tilladte
hjælpemidler til
eksamen, og dette
tages op på et
kommende UU
møde.
Dette punkt skydes til et kommende UU møde

FRJ

FRJ

Punkt på dagsorden på dagens møde d. 23.11.17

