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Mødedato:Torsdag d. 26. oktober 2017 kl 13-15
Mødested:Lokale 1513-314
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde
Deltagere:
Til stede: Frank Jensen (FRJ), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Henrik Birkedal (HB), Lene
Conley (LC, ref), Malene Plougmann (MP), Julie Troldtoft Holm (JTH), Kamilla Søndergaard Jessen (KSJ), Josefine Hammer Jakobsen (JHJ), Liselotte Karulf (LK),
Fraværende: Marianne Glasius (afbud), Thomas Vosegaard (afbud), Hans Christian Dahl
(kom til sidste halvdel)

1. Referat fra sidste møde godkendt.
2. Meddelelser
a. Velkommen til 2 nye UU-studentermedlemmer: Hans Dahl og Liselotte Karulf
b. Bachelorfordeling for F18: af de 45 ansøgninger om bachelorpladser, fik 40 tildelt deres 1. prioritetsønske. De øvrige 5 (alle studerende der havde ønsket plads på retskemi) fik deres 2. (4 studerende) eller 3. prioritet (1 studerende).
c. Samtaler med 2. års-studerende ang. specialiseringer: FRJ (kemi)
har haft ca 25 til samtale, pånær en håndfuld uafklarede havde de
fleste en nogenlunde ide om hvilken specialisering, de ville vælge.
KSJ har som studievejleder informeret de studerende rigtig godt.
De uafklarede blev rådet til en halv eller helgardering i valg af
Strukturkemi II-kurser, så valg om specialisering i realiteten udskydes til foråret. HHJ (medicinalkemi) har haft ca 20 til samtale.
Her ønsker stort set alle Organisk Kemi specialiseringen. UU bør
overveje om det er uhensigtsmæssigt. HHJ mener at titlen Biofysisk skræmmer mange væk (de studerende har i forvejen svært
ved fysikkurserne. Bør kursusansvarlig for fysikkurset kontaktes?
Måske bør det adresseres i forelæsninger i Introduktion til Medicinalkemi? UU kigger på problematikken, igen, når de studerende
skal til at vælge E18 kurser.
3. Lineær Algebra (2. halvdel) bør være en mulighed på alle specialiseringer.
LC opdaterer kassogrammer for Kemi-Organisk Kemi og begge specialiseringer i Medicinalkemi og sender til MP, som giver videre til SNUK, så det
kan opdateres online.
4. Projektarbejde i udlandsophold. Udlandsophold erstatter de 30 ects specialisering på kandidatuddannelsen. UUs holdning er at planlagt projektforløb i et udlandsophold indgår i de max. 20 ects projekt i løbet af en
kandidat. Da kursusvalg ved udlandsophold imidlertid ofte ender med at
den studerende må lave ad hoc løsninger med kort varsel, hvor et projektforløb kan være den eneste mulige praktiske løsning, er det overladt til UA
at dispensere fra ikke-planlagt projektforløb i de max 20 ects total. Der
kan ligeledes være specialtilfælde hvor reel kursusaktivitet ikke på det pågældende sted kan bogføres som et kursus, men må faktuiseres som projekt, hvor UA ligeledes kan dispensere. Skelnen mellem planlagt og ikkeplanlagt projektforløb er en gråzone. Det primære er at undgå spekulationer i brug af projektforløb i stedet for kurser. Det blev samtidig præciseret
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at udlandsophold er kurser ved en ikke-DK institution, men at den studerendes bopæl ikke er afgørende (dvs. pendling til e.g. Lund eller Hamborg
regnes som udlandsophold).
Digital Eksamen (DE)
a. Specialeaflevering overgår til DE pr. 1/1-2018
b. ST tilskynder at så mange kurser som muligt afholder stedprøver i
DE fra sommer 2018, ligesom det gøres på Health. En del kursusansvarlige på Kemi ønsker fortsat skriftlige prøver på papir, og
MP har testet håndskannere, som kan bruges til at indskanne besvarelser før aflevering i DE. FRJ/LC/MP kigger på hvilke kurser
dette kunne tænkes anvendt i, og dette tages op på et kommende
UU møde
Netværksadgang til eksamen. UU vurderer ikke at problemet med manglende kontrol af netværksadgang til skriftlige eksamener, hvor computere
må medbringes, er stort, men det bør kigges nærmere på. 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.
Kursusevalueringer, ny procedure E2017. ST har implementeret at undervisere kan tilføje egne spørgsmål i kursusevalueringen, og at undervisere selv kan trække fuld evalueringsrapport. Fremover skal undervisere
afsætte tid i næstesidste undervisningsuge til at de studerende udfylder
evalueringen og undervisere skal afsætte tid i sidste undervisningsuge til
at gennemgå evalueringsrapporten med de studerende. FRJ afventer yderligere information inden beskeden sendes ud til alle VIP'er på kemi.
Opfølgning på møde med aftagerpanel. Dette punkt skydes til et kommende UU møde
intet til evt.

Opsummering på beslutningspunkter:
Emne:
Samtaler med 2.
års-studerende
ang. Specialiseringer.
HHJ (medicinalkemi) har
haft ca 20 til
samtale. Her ønsker stort set
alle Organisk
Kemi specialiseringen. UU bør
overveje om det
er uhensigtsæssigt.

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

Ansvarlig
FRJ

Status
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Lineær Algebra
(2. halvdel)

bør være en mulighed på
alle specialiseringer.

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

Projektarbejde i
udlandsophold.

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

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

Digital Eksamen
(DE)

Netværksadgang til eksamen

Opfølgning på
møde med aftagerpanel.

FRJ

FRJ

