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Mødedato: d. 21.11. kl 10-12 
Mødested: lokale 1511- 215 
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 
Deltagere: 
Til stede: Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Thomas Vosegaard 
(TV), Frans Mulder (FM), Julie Troldtoft Holm (JTH), Hans Christian Dahl (HCD), 
Laura Althoff Press (LP), Liselotte Karulf (LK), Anne Kristensen (AK), Lene Conley 
(LC), Malene Plougmann (MP, ref.) 
Afbud:  Marianne Glasius (MG), Sofie Falk Vinther (SV), Rune M.Jensen (RJ), Bolette 
Buur Clemmensen (BBC) 

Referat: 

1.Referat fra sidste møde d.26.09.19 er godkendt  

2. Meddelelser. Velkommen til vores nye studenterstudievejleder Anne Kri-

stensen. Anne tager over efter Kamilla. 

3. Matlab vs python – up date ved HB herunder identificering af studenterdel-

tager i arbejdsgruppe. 

   Det blev besluttet, at nedsætte en gruppe bestående af Ove Christiansen, Ma-

rianne Glasius, Henrik Birkedal og studerende Liselotte Karulf. Gruppe skal se 

på, hvad det har af betydning for kurserne på Instituttet, at overgå til Python.   

4. Sidefag og kemi. Revisionen af studieordningen for kemi blev godkendt, 

undtagen "Matematik - med sidefag i Kemi", der stadig er i proces. Sendes ind 

til Studienævnet. 

5. Undervisningspriser. Det blev besluttet, at forslag sendes til HB inden d. 

2.12.19 

6. Undervisningskompetence bioteknologi – en vej for medicinalkemi og 

kemi. HHJ gennemgår materialet. UU godkender, at der arbejdes videre med 

materialet. 

7. Adgangskrav til kemi og medicinalkemi uddannelserne AAB vs 

ABB.  HB indstiller til prodekanen, at ændre optagelseskravene, så det frem-

over skal hedde AAB, med ny mulighed værende bioteknologi A som den ene 

A-mulighed. 

8. Erhvervsprojekter F20 for Kemi og Medicinalkemi er nu i kursuskatalo-

get for første gang. Vi anbefaler, at Kim Daasbjerg bliver kursusansvarlig for 

begge. Der var enighed om, at vi skal udbyde 10 ECTS. I forbindelse med revi-

sion af kataloget E20, skal vi have  opdateret læringsmålene for begge retnin-

ger.  

9. Projektaftaler i kontraktgeneratoren. MP: Når der skal laves et Erhvers-

projekt, er det obligatorisk, at den studerende skal lave en projektaftale i Kon-

traktgeneratoren. Denne skal godkendes af vejleder og UA’er. Der er igen stu-

derende tilmeldt F20. 
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   Fra V19 er det obligatorisk, at den studerende skal opgive titel i Digital Eksa-

men på et Kemisk projektarbejde. Denne titel kommer ud på det endelige eksa-

mensbevis.  

10. Evt. 

Kursuskatalogprocessen E20. Senest i fredags d. 15.11 skulle UA’erne mod-

tage et link fra Studieadministrationen, så de kan tilgå OneDrive. Dette link er 

endnu ikke kommet ud, hvilket bla. gør UA’er og VIP’erne  "deadline presset". 

 

11  Opsummering af beslutningspunkter 

Dato: Emne: Beslutning 

An-

svar-

lig 

Sta-

tus 

28.08.19 

Studieteknik-

forløb i Intro-

kurser 

FM, LC og HB arbejder videre for at finde 

en konkret løsning. Løsning: lægges i for-

året. Fremgår af læseplanen. 

HB 

Af-

slut-

tet 

28.08.19 

Anbefalet stu-

dieforløb for 

kandidatpro-

grammet i 

medicinal-

kemi 

Orientering: Arbejdsgruppens forslag, se 

side 12. LC gennemgår og det godkendes. 

LC uploader på studieportalen. 

FM 

Af-

slut-

tet 

26.09.19 
Brug af intern 

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 evaluere dette. 

HB 

Au-

gust 

2020 

26.09.19 

Fra Studie-

nævnet - Ke-

misk projekt-

arbejde 

Ny tekst blev godkendt. MP sender ind til 

Studienævnet for både F20 og E20, og får 

lagt det i kursuskataloget. 

MP 

Af-

slut-

tet 

26.09.19 Evt 

Studieordningen for Kemi og Medici-

nalkemi stemmer ikke overens. Speci-

aleteksten i kursuskataloget stemmer 

ikke overens med de ønsker Kemi 

har. HB, HHJ og LC samler op og 

sender ind til Studieadministrationen. 

HB sender ind sammen med sidefags 

ændringerne 

HB 

Af-

slut-

tet 

/download/attachments/113446280/2019-10-30-Kassogrammer_Kemi_MedKemi_specialiseringer.pptx?version=1&modificationDate=1574257091267&api=v2
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21.11.19 
Sidefag og 

kemi. 

Revisionen af studieordningen for kemi 

blev godkendt, undtagen "Matematik - 

med sidefag i Kemi", der stadig er i pro-

ces. Indsendes til Studienævnet. 

HB  

21.11.19 

Erhvervspro-

jekter F20 for 

Kemi og Me-

dicinalkemi 

I forbindelse med revision af kataloget 

E20, skal vi have opdateret læringsmå-

lene for begge retninger.  

HB / 

HHJ 
 

 

 


