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Mødedato: onsdag d.23.01.19 kl. 9-10:30 

Mødested: lokale 1511-215 

Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 

Deltagere: 

Til stede: Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Frans Mulder 

(FM), Marianne Glasius (MG), Julie Troldtoft Holm (JTH), Kamilla Sønder-

gaard Jessen (KSJ), Rune M.Jensen (RJ), Hans Christian Dahl (HCD),  Lene 

Conley (LC), Malene Plougmann (MP, ref.) 

Fraværende: Thomas Vosegaard (TV), Sofie Falk Vinther (SV), Liselotte Ka-

rulf (LK), Laura Althoff Press (LP)  

  

 

Referat: 

1. Referat fra sidste møde d. 11.12.2018 er godkendt. 

2. Meddelelser. Institut for Fysik har meddelt HB, at kurset "Mekanik og Termody-

namik" samt "Mekanik og moderne fysik for kemikere" vil indmelde til studie-

nævnet, at de ønsker at benytte Pyton i stedet for Matlab. HB vil spørge rundt i 

VIP kredsen hvad de synes om dette og melder tilbage til Fysik. 

3. Oplæg vedr. adgangspolitik på kemi. til kommentering. (HB). Deadline var før 

dette UU møde. HB beklager og siger tak for alles input via mail. Kommentarerne 

er sendt ind og har været med på ledelse mødet. Endnu ikke helt færdigbehandlet 

der. 

4. Information om kursusændringer. HB forventer at der kommer få ændringer. 

Derfor vil disse indmeldinger blive godkendt i UU via mail i stedet for på et UU 

møde.  Dette skal fremgå af indmeldingen til studienævnet. 

5. Kursusevalueringer E18. BA Kemi. HB gennemgår evalueringerne. 

6. Fastholdelsesinitiativ. Prodekanen vil gerne deltage i et UU møde. Vi indkalder 

til et særskilt UU møde 

7. Formulering at tekst til reeksamen i vores introduktionskurser. PT er der in-

gen tekst i kursuskataloget. MP skriver til de tre kursusansvarlige og får det lagt i 

kataloget. 

8. Grundlæggende Almen og Organisk Kemi F19 er godkendt. Vi skal være op-

mærksomme på at Grundlæggende Almen Kemi 5 ECTS fortsætter, og på ændrin-

ger der kræver ny studieordning på andre institutter. MP orienterer 

9. UU møder F19 - tidspunkt. HB og MP finder mødetider sammen og MP indkal-

der efterfølgende til forårets møder 

10. Evt. 

MP: Til orientering: I forbindelse med omstruktureringen i administrationen er 

https://labbook.au.dk/download/attachments/97773955/Evaluation%20Report%20%20Bacheloruddannelsen%20i%20medicinalkemi.pdf?version=1&modificationDate=1547804642907&api=v2
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MP nu Uddannelseskoordinator for Kemi, Medicinalkemi, iNano, Byggeri (civil) 

og Masteruddannelsen i Scienceundervisning. Dette kommer måske til at kunne 

mærkes på responstiden på mail. Ved hastesag må I gerne ringe. 

MG: "Om specialiseringer":  På studieportalen. Skal pilene fjernes? HB, HHJ og 

LC vil kigge på oversigten, samt se på de nuværende tekster. 

11. Opsummering af beslutningspunkter 

 

Dato: Emne: Beslutning Ansvarlig Status 

18.01.18 Opdatering af speci-

aliseringer 

a. Specialisering Materialekemi HB Afventer og ser 

hvordan det går. 

23.01.19 Meddelelser Phyton/ Matlab: HB spørger rundt i 

VIP kredsen hvad de synes og mel-

der tilbage til institut for fysik 

HB  

23.01.19 Fastholdelsesinitia-

tiv 

Indkalder til særskilt møde med pro-

dekanen 

MP  

23.01.19 Formulering at tekst 

til reeksamen på vo-

res 3 introduktions-

kurser 

MP skriver til de tre kursusansvar-

lige og får teksten lagt i kursuskata-

loget 

MP  

23.01.19 Om specialiseringer  HB  

 


