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Mødedato: Torsdag d. 18.01.18 kl 13-15 

Mødested: Lokale 1513-314 

Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 

Deltagere: Til stede: Frank Jensen (FRJ), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Mari-

anne Glasius (MG), Henrik Birkedal (HB), Julie Troldtoft Holm (JTH), Ka-

milla Søndergaard Jessen (KSJ), Josefine Hammer Jakobsen (JHJ), Liselotte 

Karulf (LK), Hans Christian Dahl (HCD), Malene Plougmann (MP, ref.) 

Fraværende:Lene Conley (LC), Julie Troldtoft Holm (JTH) - Orlov samt Tho-

mas Vosegaard (TV) 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

1. Referatet fra sidste møde er godkendt 
2. Meddelelser 
3. Opdatering af specialiseringer  

1. Det blev besluttet at Bachelor specialisering går fra at hedde 

Uorganisk Materialekemi til Materialekemi. Medicinalkemi 

kandidat specialiseringen Biofysisk Kemi foreslås omdøbt til 

Biofysisk Medicinalkemi, og kandidat specialisering i kemi om-

døbes fra Biofysik til Biomolekylær Fysisk Kemi. FRJ vender 

disse forslag med baglandet. 

Specialisering Klima og analyse: Det blev besluttet at holde øje 

med hvor mange studerende der tilmelder sig kurset Atmosfæ-

risk Kemi og Fysisk næste gang. Er det 5 eller derunder, skal 

der besluttes hvad der så skal gøres (plan B). MG vender det 

med Merete Bilde og vender tilbage. 

Specialisering Materialekemi: Henrik Birkedal undersøger og 

vender tilbage 

Specialisering Polymer: Det anbefales at specialiseringen sættes 

på hold. Kan så åbnes igen hvis ex. ingeniørerne viser interesse 

for kurserne på denne retning . FRJ vender det med baglandet. 

  

4. Kriterier for optag på kandidat (bilag) 

UU anbefaler at også "Omfang" kommer med under akademisk bag-

grund. FRJ melder ind. 

5. Indkaldelse af ændringer til kursusudbud og studieordninger for E2018. 
Deadline d. 5.2.18 
Det blev besluttet at MP sender ud til de kursusansvarlige for kurserne E18. 

6. Evt. 

file:///C:/download/attachments/85903660/Udv%25C3%25A6lgelseskriterier-1-kemi.docx%3fversion=1&modificationDate=1516175451661&api=v2
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7. Opsummering af beslutningspunkter 

Dato: Emne: Beslutning 

An-

svar-

lig 

Status 

26.10.17 

Samtaler med 2. 

års-studerende 

ang. Specialise-

ringer. 

HHJ (medicinal-

kemi) har haft ca 

20 til samtale. 

Her ønsker stort 

set alle Organisk 

Kemi specialise-

ringen. UU bør 

overveje om det 

er uhensigtsæs-

sigt. 

UU kigger på problemati-

ken, igen, når de stude-

rende skal til at vælge E18 

kurser. 

  

FRJ   

26.10.17 

  

Digital Eksamen 

(DE) 

  

FRJ/LC/MP kigger på 

hvilke kurser dette kunne 

tænkes anvendt i, og dette 

tages op på et kommende 

UU møde 

  

FRJ 

I proces. 

Første 

møde d. 

5/2. 

26.10.17 

  

Netværksadgang 

til eksamen 

FRJ/LC kigger på kursus-

beskrivelser og vurderer 

om der er kursusbeskrivel-

ser, som bør ændres i for-

hold til tilladte hjælpemid-

ler til eksamen, og dette ta-

ges op på et kommende 

UU møde. 

FRJ 

Afsluttet. 

UU mener 

det er et ge-

nerelt pro-

blem.  

23.11.17 

Meddelelser: 

Ny prognose for 

overskridelse af 

max. studietider 

i 2018 

  

FRJ har bedt ST Uddan-

nelse og AU Uddannelse 

om uddybning af tal 

FRJ 

 I proces - 

FRJ venter 

på tal. 
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23.11.17 

Diskussion om 

kurser, der ind-

går i specialise-

ringer 

Kan laves en alternativ un-

dervisningsform, så der 

ikke skal skemalægges fo-

relæsninger og TØ til f.eks 

under 5 elever. Dette bør 

nævnes i kursuskataloget, 

LC 

På dagsor-

denen på 

UU i dag. 

Afsluttet 

23.11.17 

Drøftelse af fra-

fald skal foregå 

på fakultetsle-

dermøde d. 

14/12-17 

1. FRJ melder vedtagne 
punkter tilbage til in-
stitutleder. 

  

FRJ Afsluttet 

23.11.17 

Moderne Fysik 

K. Klarer medi-

cinalkemikerne 

sig generelt dår-

ligere end kemi-

kere 

1. FRJ tager emnet op 
med kursusansvarlige 
på Moderne Fysik K 
(nu: Mekanik og Mo-
derne Fysik for Kemi-
kere). 

FRJ  Afsluttet 

23.11.17 

Skal 2x 10 

ECTS projekt 

være en mulig-

hed? 

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

LC / 

MP 

Godkendt. 

Er i kursus-

kataloget. 

23.11.17 

Opfølgning på 

møde med afta-

gerpanel. Herun-

der en formule-

ring om at vores 

uddannelser er i 

topklasse  

1. Formuleringen skal 
fremgå på bache-
lor.au.dk, og HHJ la-
ver et udkast til en 
formulering. Tages 
op på et senere UU 
møde. 

HHJ 

Punktet for-

ventes at 

kommer på 

dagordenen 

til næste 

UU møde d. 

19.2.18. 

 

 

http://kursuskatalog.au.dk/da/course/82950/Kemisk-projektarbejde-B
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/82950/Kemisk-projektarbejde-B
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/82950/Kemisk-projektarbejde-B
http://bachelor.au.dk/
http://bachelor.au.dk/

