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Mødedato: d. 15.04 kl.10:15-12:15 

Mødested: Via Skype. 

Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 

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

(MG), Frans Mulder (FM), Thomas Vosegaard (TV), Bolette Buur Clemmensen 

(BBC), Hans Christian Dahl (HCD), Laura Althoff Press (LAP), Liselotte Karulf 

(LK), Anne Kristensen (AK), Julie Troldtoft Holm (JTH), Sofie Falk Vinther 

(SFV), Rune M.Jensen (RJ), Lene N. Conley (LNC - Ref.) 

Afbud: Malene Plougmann (MP)  

 
Referat: 

1. Referatet fra UU mødet d.16/3 godkendt 

2. Meddelelser: Info om eksamenssituationen fra HB og JTH 

3. Uddannelsesevaluering: UU-stud medlemmer vil gerne hjælpe med at 

skaffe 6 førsteårsstuderende til workshop. LNC sender mail til UU-stud med-

lemmer, som vil sprede information gennem @lkymia etc. LNC sender også 

mail til OCI TØ instruktorer for KE1, KE2, ME1 og ME2. 

4. Forslag til ændring af Kemisk Projektarbejde 5 og 10 ECTS. De 4 be-

skrivelser for Kemisk projektarbejde A og B (hhv. 5 og 10 ECTS) er godkendt, 

og lægges i ”skyen” med rettelser til kursuskatalog (MP informeres). Beskri-

velserne skal først godkendes i studienævn og kommer først til at gælde fra 

F21. Info om type A (uden mundtlig forsvar) og B (med mundtlig forsvar) læg-

ges på studieportal (LNC) og studievejleder AK tager det med på 6. semesters 

informations møde i efteråret. 

5. Ændring af studieordning for Kemi: UU godkender at formuleringen om 

størrelse på speciale i studieordningen for Kemi skal formuleres som i studie-

ordningen for medicinalkemi: ”Programmet skal indeholde et speciale af et 

omfang på 30 ECTS for teoretiske specialer og op til 60 ECTS for eksperimen-

telle specialer” 

6. Opdatering af læringsmål for Erhvervsprojekter: UU påpegede mindre 

rettelser til læringsmål, som LNC og HB lægges i ”skyen” med rettelser til kur-

suskatalog. Udpegning af kursusansvarlig afventer institutleder. 

7. Evt: MP (og LNC) skal være mere obs på hvilket starttidspunkt for UU-mø-

der der står i labbook. Dvs. om det f.eks. er 10.00 eller 10.15. De studerende 

bruger labbook og de ansatte bruger outlook-kalender. Sørg for at kalender og 

labbook stemmer overens, også når møder flyttes. Til dette møde kom flere stu-

dentermedlemmer for sent, da der i labbook stod 10.15.M 

 

Dato: Emne: Beslutning 
An-

svarlig 
Status 

https://meet.au.dk/au/plougmann/3JYNMFRY
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26.09.19 
Brug af in-

tern censur 

UU henstiller til, at der ved 

intern censur som ud-

gangspunkt benyttes en 

anden fastansat VIP. HHJ 

er dog ikke enig i denne 

beslutning men mener, at 

det altid børe være en fast-

ansat VIP. Vi vil efter et år 

evaluere dette. 

HB 

August 2020 

MP er opmærksom 

på om der benyttes 

andre end VIP'er. 

Hvis navn først bli-

ver meldt ind efter 

eksamen, er det 

desværre for sent. 

21.11.19 
Sidefag og 

kemi. 

Revisionen af studieord-

ningen for kemi blev god-

kendt, undtagen "Matema-

tik - med sidefag i Kemi", 

der stadig er i proces. Ind-

sendes til Studienævnet. 

HB 

Skubbet  på grund 

af situationen med 

covid 19 

21.11.19 

Erhvervspro-

jekter 

F20 for Kemi 

og Medici-

nalkemi 

I forbindelse med revi-

sion af kataloget 

E20,  skal vi have opda-

teret læringsmålene for 

begge retninger.  

Der er forslag om ny 

kursusansvarlig, men 

dette skal diskuteres 

med institutleder (afven-

ter) 

HB / 

HHJ 

Behandles på mø-

det 15/4 

17.12.19 

Tilrettet spe-

cialisering 

med under-

visnings-

kompetence 

i Kemi A + 

Biotek A 

Godkendes til videre god-

kendelse hos fagkonsulen-

ten, mhb. på, at få det god-

kendt i Studienævnet. 

HHJ 

Skubbet pga co-

vid19. Afventer 

møde med under-

visere på Uorga-

nisk Kemi I og Or-

ganisk Kemi I, 

samt afklaring med 

Etzerodt om 

Grundlæggende 

Molekylærbiologi. 



 

 
AARHUS 

UNIVERSITET 

TECHNICAL SCIENCES 

Referat 
 

Malene Plougmann 

 

Dato: 15. april 2020 

Ref: LC 

 

Side 3/3 

17.12.19 

Kursusevalu-

eringer: ma-

tematikkur-

ser for kemi 

og medici-

nalkemistu-

derende E19 

Det blev besluttet, at der 

nedsættes en arbejds-

gruppe bestående af HHJ, 

HB, Steen Uttrup og Frank 

Jensen, med de stude-

rende som sparingspart-

ner.  

HB 

Skubbet pga co-

vid19. LNC indkal-

der til virtuelt 

møde. 

16.03.20 

Evaluering af 

kemisk pro-

jektarbejde 

Der udformes kursusbe-

skrivelser  til kursuskatalo-

get til efterfølgende be-

handling i UU og studie-

nævn 

HB,HHJ 

og LC 

Behandles på mø-

det 15/4 

16.03.20 Evt 

Tilladte digitaliserings-

værktøjer. MP kontakter 

den medarbejder der står 

for de halvårlige info-

møder om DE for de 

studerende, og beder om 

at få tilladte digitalise-

ringsværktøjer   præcise-

ret til  infomøderne. 

17.03. MP har indsendt 

ønske og fået følgende 

svar fra den ansvarlige: 

Jeg søger for at det bli-

ver præciseret til info-

møderne, hvordan de 

studerende kan digitali-

sere det håndskrevne 

materiale. 

MP Afsluttet 

15.04.20 

Forslag til 

ændring af 

Kemisk Pro-

jektarbejde 

Info om type A (uden 

mundtlig forsvar) og B 

(med mundtlig forsvar) 

lægges på studieportal 

(LNC) og studievejleder 

AK tager det med på 6. se-

mesters informations 

møde i efteråret. 

LC og 

AK 
 

 

 


