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Mødedato: d. 11.08 kl. 10.00-12.00 

Mødested: zoomlink:   

Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 

Deltagere: Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Marianne 

Glasius (MG), Frans Mulder (FM), Julie Troldtoft Holm (JTH), Rune M. Jen-

sen (RMJ), Anne Kristensen (AK), Sofie Falk Vinther (SFV), Hans Christian 

Dahl (HCD), referent: Lene N. Conley (LNC), 

Afbud: Malene Plougmann (MP), Bolette Clemmensen (BBC) 

Fraværende: Thomas Vosegaard (TV) 

 

Referat: 

 

1. Referat fra sidst er godkendt 
2. HB gav status på arbejdet med planlægning af undervisning under covid-re-

striktioner. MG vil gerne sikre sig at der er fagfolk med at tage beslutning om 
brug af værnemidler i undervisningen, særskilt diskussion om visir vs. mund-
bind/briller. HB melder dette til institutleder. 

3. Gennemgang af indkomne rettelser til kursuskatalog F21.  
UU godkender med få sproglige rettelser. HB og LNC indsender til studie-
nævn. 

4. UU godkender revideret specialisering med titel: Atmosfære og Klima-
kemi 

5. Blandt de 4 fagopgaver i Calculus Beta, ønsker UU at revidere opgave 
”Kemi1” om komplekse tal. FM er tovholder, og sender til Matematik. 

6. Diskussion omkring den årlige posterdag, som ikke kan afholdes som van-
ligt grundet covid-restriktioner. Blandt LT og UU er der opbakning til forslag 
om at lave et zoom-event i mangel af bedre. LNC bringer dette videre til den 
tværgående arbejdsgruppe (Kemi, iNANO, Fysik og Geoscience). 

7. Opsummering af beslutningspunkter. 
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Dato: Emne: Beslutning 
Ansvar-

lig 
Status 

26.09.19 
Brug af in-

tern censur 

UU henstiller til, at 

der ved intern cen-

sur som udgangs-

punkt benyttes en 

anden fastansat VIP. 

HHJ er dog ikke 

enig i denne beslut-

ning men mener, at 

det altid børe være 

en fastansat VIP. Vi 

vil efter et år evalu-

ere dette. 

HB 

August 2020 

MP er opmærk-

som på om der 

benyttes andre 

end VIP'er. Hvis 

navn først bliver 

meldt ind efter 

eksamen, er det 

desværre for 

sent. 

21.11.19 
Sidefag og 

kemi. 

Revisionen af studie-

ordningen for kemi 

blev godkendt, und-

tagen "Matematik - 

med sidefag i Kemi", 

der stadig er i pro-

ces. Indsendes til 

Studienævnet. 

HB og 

LNC 
Afslutte 

17.12.19 

Tilrettet 

specialise-

ring med 

undervis-

ningskom-

petence i 

Kemi A + 

Biotek A 

Godkendes til videre 

godkendelse hos fag-

konsulenten, mhb. 

på, at få det god-

kendt i Studienæv-

net. 

HHJ 

Udsat pga co-

vid19. Afventer 

møde med un-

dervisere på 

Uorganisk Kemi 

I og Organisk 

Kemi I, samt af-

klaring med Et-

zerodt om 

Grundlæggende 

Molekylærbio-

logi. 
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17.12.19 

Kursuseva-

lueringer: 

matematik-

kurser for 

kemi og 

medicinal-

kemistude-

rende E19 

Det blev besluttet, at 

der nedsættes en ar-

bejdsgruppe bestå-

ende af HHJ, HB, 

Steen Uttrup og 

Frank Jensen, med 

de studerende som 

sparingspartner.  

HB 
Udsat pga co-

vid19. 

15.04.20 

Forslag til 

ændring af 

Kemisk 

Projektar-

bejde 

Info om type A 

(uden mundtlig for-

svar) og B (med 

mundtlig forsvar) 

lægges på studiepor-

tal (LNC) og studie-

vejleder AK tager det 

med på 6. semesters 

informations møde i 

efteråret. 

LNC og 

AK 
Afsluttet 

12.06.20 

Nye studen-

termedlem-

mer E20 

Julie og Rune spør-

ger rundt, og UU 

forventer at spørge 

TKM og rekruttere 

på Analytisk Kemi 

og Fysisk Kemi I 

JTH, RMJ 

Ikke fundet, re-

kruttering fort-

sætter ved seme-

sterstart 

 

 

 

 


