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Mødedato: tirsdag d.11.12 kl. 13-15 

Mødested: lokale 1513-314 

Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 

Deltagere: 

Til stede: Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Frans Mulder (FM), 
Marianne Glasius (MG), Thomas Vosegaard (TV), Julie Troldtoft Holm (JTH), Kamilla 
Søndergaard Jessen (KSJ), Liselotte Karulf (LK),Lene Conley (LC), Hans Christian 
Dahl (HCD) Laura Althoff Press (LP), Sofie Falk Vinter (SV), Rune M.Jensen 
(RJ), Malene Plougmann (MP, ref.) 
 
Fraværende:  

1. Referat fra sidste møde d. 25.10.2018 godkendt 

2. Meddelelser: Velkommen til tre nye medlemmer af UU. De bliver informeret om-

kring tavshedsblik i forbindelse med personfølsomme oplysninger 

3. Opdatering på semesterevaluering og diskussion af videre proces. HB gennemgår 

de indkommende kommentarer og tanker om nye opbygninger (kassogrammer), 

så Instituttet kan have en biofysisk linje, Der bliver arbejdet videre med tilbage-

meldingerne og ideerne til nye opbygninger/kassogrammer. Skal være på plads 

og godkendt til semesterstart E19 

4. Evaluering. Spørgsmål fra "bank" til godkendelse til E19.  Evalueringsspørgsmål 

kan ikke ændres i et undervisningsåret. Godkendt. MP melder ind til evaluerings-

gruppen. 

5. Kemisk projektarbejde 20 ECTS et semester / to semestre. MP laver ny formulering 

i kursuskataloget og sender til HB og HHJ til godkendelse. 

6. Studenterkollokvium. Eksamensterminer som projektarbejderne? MP laver ny for-

mulering i kursuskataloget og sender til HB og HHJ til godkendelse 

7. Tekst om specialeeksamen, afventer godkendelse. Henrik Stapelfeldt spørger om 

det er noget, der burde ensartes mellem uddannelser e.g. Fysik? (LC/MP). Det blev 

besluttet at den ønskede tekst bliver sendt ind til næste revision.  

8. Evt. 

9. Opsummering af beslutningspunkter 

Dato: Emne: Beslutning An-

svar-

lig 

Status 

18.01.18 Opdate-

ring af 

speciali-

seringer  

Specialisering Materialekemi HB Afven-

ter og 

ser 

https://labbook.au.dk/download/attachments/96210890/Overblik%20tekst%20f%C3%B8r%20og%20efter.%20Specialetekst.docx?version=1&modificationDate=1542876724263&api=v2
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hvor-

dan det 

går. 

25.10.18 Evaluering Spørgsmålet "Instruktoren/in-

struktorerne formidlede stoffet 

på en måde, der støttede min læ-

ring - angiv instruktors navn i 

kommentarfeltet" fungerer ikke 

efter hensigten. LC / MP vil finde 

et bedre i spørgsmålsbanken og 

sætte det på dagsordenen til næ-

ste møde til godkendelse 

LC og 

MP 

 Afslut-

tet 

25.10.18 Evt. HB efterspørger evaluering af se-

mesterordningen. Det blev be-

sluttet at der skal udsendes et lille 

spørgeskema til de studerende 

som LC vil udarbejde i samar-

bejde med HB. Med deadline for 

besvarelse inden jul. 

HP og 

LC 

Afsluttet 

11.12.18 Spørgsmål 

fra "bank" 

til godken-

delse 

MP melder ind til evaluerings-

gruppen. 

MP   

11.12.18 Kemisk 

projektar-

bejde 20 

ECTS 

MP laver ny formulering i kursus-

kataloget og sender til  HB og 

HHJ til godkendelse 

MP   

11.12.18 Eksa-

menster-

miner, 

Studenter-

kollo-

kvium 

MP laver ny formulering i kursus-

kataloget og sender til  HB og 

HHJ til godkendelse 

MP   

 


