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Mødedato: d. 29.01 kl. 10:00-12:00
Mødested: lokale 1511- 312
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde
Deltagere:
Til stede: Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Marianne
Glasius (MG), Thomas Vosegaard (TV), Frans Mulder (FM), Laura Althoff
Press (LP), Liselotte Karulf (LK), Anne Kristensen (AK), Julie Troldtoft Holm
(JTH), Lene Conley (LC, ref.)
Afbud: Malene Plougmann (MP), Sofie Falk Vinther (SV), Rune M. Jensen
(RJ), Bolette Buur Clemmensen (BBC), Hans Christian Dahl (HCD)
Referat
1. Referat fra UU mødet d. 21.11.19 til godkendelse - gemmes til næste møde
2. Meddelelser: HB orienterede om arbejdet med at ændre optagelseskrav
(AU, KU, SDU)
3. Gennemgang af kursusevalueringer.
1. HB vil tage kontakt til kursusansvarlige på udvalgte kurser for at bede
om en tilbagemelding på udvalgte kursusevalueringer.
2. UU foreslår at kursusansvarlige i forbindelse med information om
evalueringer, beder studerende om generelt at give konstruktiv kritik
af forelæsere, frem for kritik på personligheder.
3. MG foreslår at man kontakter Linda Greve (underviser på Folkeuniversitetet) for at høre om hun vil holde et oplæg til et VIP-møde eller
en workshop.
4. UU foreslår at man ved kursusstart bliver bedre til at forventningsafstemme tidsforbrug, sværhedsgrad og indhold af kurser med de studerende. Og gøre opmærksom på evt. gæsteforelæsere på forhånd.
5. UU overvejer om man kan øge de studerendes forståelse af vigtigheden af kurset med videnskabsteori og etik ved at nævne det i øvrige
kurser
6. Ringe kommunikation fra STLL, som har lagt 15 ekstra spørgsmål ind
i evalueringen for flere kurser. Det bør meldes til STLL
7. Spørgsmål til studieadministrationen vedr. Digital eksamen: det ville
være smart hvis man må medbringe iPads, da mange i undervisningen
tager noter på iPads. Er det muligt?
4. Indkomne rettelser til kursuskatalog E20: Det vurderes, at det ikke er
nødvendigt at ændre i faglige forudsætninger for Fysisk Kemi I. UU godkender
at HB/LNC laver de smårettelser i forhold til udskiftning af kursusansvarlige
(pga sabbattical)
5. Evt. intet

6. Opsummering af beslutningspunkter:
HB/HHJ/LC skal følge op på de 4 beslutningspunkter fra sidst
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AnDato:

Emne:

Beslutning

svarlig

Status

UU henstiller til, at der ved intern
censur som udgangspunkt benyttes en
26.09.19

Brug af intern

anden fastansat VIP. HHJ er dog ikke

censur

enig i denne beslutning men mener,

AuHB

2020

at det altid børe være en fastansat
VIP. Vi vil efter et år evaluere dette.
Revisionen af studieordningen for
kemi blev godkendt, undtagen "Mate21.11.19

Sidefag og kemi.

matik - med sidefag i Kemi", der sta-

HB

dig er i proces. Indsendes til Studienævnet.
Erhvervsprojek21.11.19

ter F20 for Kemi
og Medicinalkemi

I forbindelse med revision af kataloget E20, skal vi have opdateret læringsmålene for begge retninger.

HB /
HHJ

Tilrettet speciali17.12.19

sering med un-

Godkendes til videre godkendelse hos

dervisningskom-

fagkonsulenten, mhb. på, at få det

petence i Kemi A

godkendt i Studienævnet.

HB

+ Biotek A
Kursusevaluerin-

17.12.19

ger: matematik-

Det blev besluttet, at der nedsættes en

kurser for kemi

arbejdsgruppe bestående af HHJ, HB,

og medicinalke-

Steen Uttrup og Frank Jensen, med

mistuderende

de studerende som sparringspartner.

HB

E19
Digital eksamen: det ville være smart
hvis man må medbringe iPads, da
29.01.20

Kursusevaluerin-

mange i undervisningen tager noter

ger

på iPads. Er det muligt?
MP: det kræver en godkendelse i Studienævnet.

gust

MP

