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Mødedato: d. 16.03 kl. 10:15-12:15 
Mødested: mødet afvikles via SKYPE 
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 
Deltagere: 
Til stede: Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Marianne Glasius 
(MG),Thomas Vosegaard (TV),  Frans Mulder (FM), Bolette Buur Clemmensen 
(BBC)Hans Christian Dahl (HCD), Laura Althoff Press (LP), Liselotte Karulf (LK), 
Anne Kristensen (AK),  Sofie Falk Vinther (SV),Julie Troldtoft Holm (JTH), Lene Con-
ley (LC), Malene Plougmann (MP) 
Afbud: Rune M.Jensen (RJ)  

Referat: 

1. Referaterne fra UU møderne d. 21.11.19 og d. 29.01.20 blev godkendt. 
2. Meddelelser. Der var ingen 
3. Information om online undervisning under lukning: 

HB orienterer. BBC og JTH spørger ind til forskellige kurser og eksamener og 
HB svarer.  
UA'erne gør deres bedste for at have et samlet overblik over alle kurser der af-
vikles nu. Alle undervisere er blevet informeret om den helt specielle situation 
der er lige nu på grund af Corona virus.  

4. Ønsker om ændringer til kursuskataloget  
1. Forårskursus: Modellering IIa. Fra: Der afleveres rapporter over øvel-

serne og kurset afsluttes med et projekt, som er det som eksamen ta-
ger udgangspunkt i. Til: Deltagelse i computerøvelser er obligatorisk. 
Der afleveres rapporter over øvelserne og kurset afsluttes med et pro-
jekt, som eksamen tager udgangspunkt i. Ændring vedtaget. 

2. Efterårskursus: Organisk Kemi IIIc: Organisk Overfladekemi. Steen 
Uttrup ønsker at ændre kursusnavn til: Organisk Kemi IIIc: Organisk 
Overfladekemi og Elektrokemi el. lign. Dvs at ordet elektrokemi også 
indgår. Ændring vedtaget. 

5. Evaluering af kemisk projektarbejde:  

ECTS nuværende Følgende blev vedtaget: 

5 

Rapport, 20 min mundtlig eksa-

men, karakter 7-skala, intern cen-

sur 

Rapport, bestået/ikke-be-

stået, ingen censur 

10  

Rapport, 20 min mundtlig eksa-

men, karakter 7-skala, intern cen-

sur 

Rapport, bestået/ikke-be-

stået, ingen censur 

10 B 

Rapport, 20 min mundtlig eksa-

men, karakter 7-skala, intern cen-

sur 

Uændret 
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15 

Rapport, 25 min mundtlig eksa-

men, karakter 7-skala, intern cen-

sur 

Uændret 

20 

Rapport, 30 min mundtlig eksa-

men, karakter 7-skala, intern cen-

sur 

Uændret 

6. Det blev besluttet at HB +HHJ + LC udformer kursusbeskrivelser til 

kursuskataloget til efterfølgende behandling i UU og til studienævnet. 
7. Evt.  

a. MP: Malene tager sig af spørgsmål fra studerende der har afbrudt deres op-
hold i udlandet.  
b. Fysisk kemi I. De studerende oplever en mangelfuld information om digita-
lisering af håndskrevet materiale. De har opfattet det som om, at de kun måtte 
benytte deres computer til at tage billeder med. Reglerne står på studieporta-
len: 
Tilladte digitaliseringsværktøjer 
Hvis du har brug for at udarbejde håndskrevet materiale, skal du vælge mel-
lem følgende løsninger til digitaliseringen: 
• håndholdt webkamera 
• digitalkamera med tømt hukommelse 
• det indbyggede kamera i computeren (det er tilladt at løfte papiret) 
• en håndholdt scanner 
• tegne direkte på din computer ved at bruge mus, tegnepen eller tegneplade 
Det er ikke tilladt at benytte mobiltelefon, tablet eller lignende til at digitali-
sere håndskrevet materiale. 
MP kontakter den medarbejder der står for de halvårlige infomøder om "DE 
for de studerende", og beder om at få  ovenstående præciseret til  infomø-
derne. 

8. Opsummering af beslutningspunkter: 

Dato: Emne: Beslutning 
An-

svarlig 
Status 

26.09.19 
Brug af in-

tern censur 

UU henstiller til, at der 

ved intern censur som 

udgangspunkt benyttes 

en anden fastansat VIP. 

HHJ er dog ikke enig i 

denne beslutning men 

mener, at det altid børe 

være en fastansat VIP. 

Vi vil efter et år evalu-

ere dette. 

HB 

August 2020 

MP er op-

mærksom på 

om der benyt-

tes andre end 

VIP'er. Hvis 

navn først bli-

ver meldt ind 

efter eksamen, 

er det des-

værre for sent. 
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21.11.19 
Sidefag og 

kemi. 

Revisionen af studie-

ordningen for kemi blev 

godkendt, undtagen 

"Matematik - med side-

fag i Kemi", der stadig 

er i proces. Indsendes 

til Studienævnet. 

HB 

Skubbet  på 

grund af situa-

tionen med co-

vid 19 

21.11.19 

Erhvervs-

projekter 

F20 for 

Kemi og 

Medicinal-

kemi 

I forbindelse med revi-

sion af kataloget 

E20,  skal vi have opda-

teret læringsmålene for 

begge retninger.  

HB / 

HHJ 

Skubbet  på 

grund af situa-

tionen med co-

vid19 

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 godkendt i Stu-

dienævnet. 

HB I proces 

17.12.19 

Kursuseva-

lueringer: 

matematik-

kurser for 

kemi og me-

dicinalke-

mistude-

rende E19 

Det blev besluttet, at 

der nedsættes en ar-

bejdsgruppe bestående 

af HHJ, HB, Steen Ut-

trup og Frank Jensen, 

med de studerende som 

sparingspartner.  

HB i proces 
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29.01.20 
Fra Kursus-

evalueringer 

Digital eksamen: det 

ville være smart hvis 

man må medbringe 

iPads, da mange i un-

dervisningen tager 

noter på iPads. Er det 

muligt? 

Svar MP d. 03.02.20: 

Ønsker instituttet, at 

de studerende kan be-

nytte iPad til en eksa-

men, skal dette god-

kendes i Studienæv-

net. 

 

MP Afsluttet 

16.03.20 

Evaluering 

af kemisk 

projektar-

bejde 

Der udformes kursus-

beskrivelser  til kursus-

kataloget til efterføl-

gende behandling i UU 

og studienævn 

HB,HHJ 

og LC 
 

16.03.20 Evt 

Tilladte digitaliserings-

værktøjer. MP kontak-

ter den medarbejder 

der står for de halvår-

lige infomøder om DE 

for de studerende, og 

beder om at få tilladte 

digitaliseringsværktø-

jer   præciseret til  info-

møderne. 

MP  

 

 


