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Mødedato: d. 12.06 kl.12-14 

Mødested: Deltag i Skype-møde        
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 

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

(MG), Frans Mulder (FM), Thomas Vosegaard (TV),  Julie Troldtoft Holm 

(JTH), Rune M. Jensen (RMJ), referent: Lene N. Conley (LNC),  

Afbud: Anne Kristensen (AK), Sofie Falk Vinther (SFV), Bolette Clemmensen 

(BBC)Malene Plougmann (MP) 

Fraværende: Hans Christian Dahl (HCD), Laura Althoff Press (LP), Liselotte Karulf 

(LK) 

 

Referat: 

 

1. Referat fra sidste møde er godkendt 

2. Meddelelser, herunder: 

a.vi skal i efteråret rekruttere nye studentermedlemmer, da Laura og Li-

selotte færdiggør deres uddannelser i juni. Julie og Rune spørger rundt, 

og UU forventer at spørge TKM og rekruttere på Analytisk Kemi og 

Fysisk Kemi I 

b.information om planlægning af undervisning E20 

c.forløb af mundtlig eksamen i Zoom, feedback fra undervisere og stu-

derende 

d.kort information om outreach taskforce (MG) 

3. Tilbagemelding på Zoom undervisning fra UU-studentermedlemmer: 

interaktionen mangler mellem forelæser og studerende, det som kan 

gøre det mere spændende og levende. Det kan være svært at tage mod 

til sig at spørge forelæseren om noget på zoom, hvor alle andre lytter 

med, bedre selv at fange forelæseren i pauser ved rigtige forelæsninger 

on-site. Hvis det skal foregå online, er live zoom forelæsninger bedre 

end en video, men det kan på den anden side være rart at zoom forelæs-

ningen optages, så man kan se det igen ved læsning til eksamen 

4. Gennemgang af kursusevalueringer F20. Der tages kontakt til enkelte 

undervisere for uddybning. Fremadrettet skal studentermedlemmer i 

UU have versioner uden kommentarer, da de ikke ønsker at læse kom-

mentarer om navngivne phd-instruktorer (tidligere eller nuværende 

medstuderende). 

5. Evt.  

6. Opsummering af beslutningspunkter: 

 

https://meet.au.dk/au/plougmann/SBSF839H
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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 

Skubbet  på 

grund af situati-

onen med covid 

19 

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 

Skubbet 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 

Skubbet pga co-

vid19. LNC ind-

kalder til virtuelt 

møde. 

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. 

LC og AK  

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  

 

 


