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UU møde d. 25.10.2018

Mødedato: torsdag d. 25.10 kl. 13-15
Mødested: lokale 1513-314
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde
Deltagere:
Til stede: Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Frans Mulder
(FM), Julie Troldtoft Holm (JTH), Kamilla Søndergaard Jessen (KSJ), Liselotte Karulf (LK),Lene Conley (LC), Hans Christian Dahl (HCD) Laura Althoff Press (LP), Malene Plougmann (MP, ref.)
Afbud: Marianne Glasius (MG), Thomas Vosegaard (TV
Referat:
1. Referatet fra sidst UU mødet d.20.08.2018 er godkendt
2. Meddelelser:
Frank Jensen har fået nye opgaver og er derfor udtrådt af UU. Henrik Birkedal
er ny uddannelsesansvarlig (UA) for Kemi og ny formand for UU. Nye medlemmer er: Frans Mulder (VIP) og Laura Press (medicinalkemi). Velkommen
til dem.
3. Evaluering: Spørgsmålet "Instruktoren/instruktorerne formidlede stoffet på
en måde, der støttede min læring - angiv instruktors navn i kommentarfeltet"
fungerer ikke efter hensigten. LC / MP vil finde et bedre i spørgsmålsbanken
og sætte det på dagsordenen til næste møde til godkendelse
4. AU GO. Frans Mulde orienterer: AU har stykket en pakke sammen på 30
ECTS til et semester. Studerende der kommer til AU kan vælge mellem 4 kurser (Fysisk organisk Kemi, Fysisk kemi II, Eksperimentel organisk syntes, bacheloropgave. I alt 40 ECTS). For vores egne studerende der skal ud et semester lægges der op til de også kan tage afsted i 5 eller 6 semester og lave deres
bachelorprojekt ude. Frans Mulder m.fl. arbejder på at få flere universiteter tilknyttet (kemi afdelinger)
5. Digital eksamen V18 og fremover: Udover bachelorprojekter, specialer og
kemiske projektarbejder har Instituttet besluttet at følgende eksamener afvikles
fuldt via DE: Fysisk Kemi IIIa: Fotokemi og Materialekemi IIIa: Fysisk faststofkemi. De kursusansvarlige er orienteret.
6. Mødet d. 20/12 flyttes frem til d. 11/12 samme tid og sted. MP opdaterer kalender. HB giver besked hvis der ikke er punkter til mødet i november.
7. Evt.
HB efterspørger evaluering af semesterordningen. Det blev besluttet at der skal
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udsendes et lille spørgeskema til de studerende som LC vil udarbejde i samarbejde med HB. Med deadline for besvarelse inden jul.
7.Opsummering af beslutningspunkter
Dato:

Emne:

Beslutning

Ansvar- Status
lig
Afventer og
ser
hvordan
det går.

Opdatering af
18.01.18
specialiseringer

Specialisering Materialekemi

Opdatering af
18.01.18
specialiseringer

Specialisering Klima og analyse: Det
blev besluttet at holde øje med hvor
mange studerende der tilmelder sig
kurset Atmosfærisk Kemi og Fysisk
MG
næste gang. Er det 5 eller derunder,
skal der besluttes hvad der så skal gøres (plan B). MG vender det med Merete BIlde.

Afsluttet

20.08.18 Evt.

Ønske: undervisere kommer over i Bb
MP
når kørslen laves før semesterstart

Afsluttet

25.10.18

25.10.18

HB

Evaluering

Spørgsmålet "Instruktoren/instruktorerne formidlede stoffet på en måde, der
støttede min læring - angiv instruktors
LC og
navn i kommentarfeltet" fungerer ikke efMP
ter hensigten. LC / MP vil finde et bedre i
spørgsmålsbanken og sætte det på dagsordenen til næste møde til godkendelse

Evt.

HB efterspørger evaluering af semesterordningen. Det blev besluttet at der skal
udsendes et lille spørgeskema til de studerende som LC vil udarbejde i samarbejde med HB. Med deadline for besvarelse inden jul.

HP og
LC

