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Mødedato: d. 26.09 kl. 9-11
Mødested: lokale 1511- 215
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde
Deltagere: Til stede: Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ),
Thomas Vosegaard (TV), Marianne Glasius (MG), Julie Troldtoft Holm (JTH),
Kamilla Søndergaard Jessen (KSJ), Laura Althoff Press (LP), Bolette Buur
Clemmensen (BBC), Lene Conley (LC), Malene Plougmann (MP, ref.)
Afbud: Sofie Falk Vinther (SV), Frans Mulder (FM), Rune M. Jensen
(RJ), Hans Christian Dahl (HCD), Liselotte Karulf (LK)
Referat
1. Referat fra sidste møde d.28.08.19 blev godkendt.
2. Meddelelser
Posterdagen i fredags gik godt. Vi drøfter tiden, og der var bred enighed om at
der var afsat tilstrækkeligt med tid på dagen.
3. Opsummering af kursusevalueringsfeedback proces.
TV gennemgår planen/formen for Strukturkemi IIa. Det ser positivt ud. Fremadrettet giver det god mening at de kursusansvarlige laver en opsummering efter endt evaluering, for på den måde at være bedre klædt på til næste gang kurset afvikles.
4. Diskussion af intern censur – etablering af principper derfor på kemisk
institut.
Instituttet har defineret hvilke kurser der er ekstern censur på. Derudover har
Instituttet kurser med intern censur og igen censur. Intern censur benyttes når
der er et mundtlig element i eksamen. I følge bekendtgørelsen kan alle der underviser på Instituttet være intern medbedømmer. Kan en Post.doc være intern
medbedømmer? Er det antal ECTS der afgøre dette?
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. HB sørger for at det bliver vendt med Birgit/VIPkredsen på et VIP-møde. Vi vil efter et år evaluere dette.
5. Fra Studienævnet.
Kemisk projektarbejde. Følgende tekst blev godkendt:
Afleveringsfrist aftales med vejleder og ligger i eksamensperioden. Bedømmelsesfrist den sidste dag i eksamensperioden.
Eksamensterminer:
Eksamen: juni (januar)
Reeksamen: august (februar)
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Ved manglende aflevering anden gang betragtes kurset som ikke bestået, og
der gives yderligere en måneds forlængelse til et tredje eksamensforsøg.
Uddannelseskoordinator sørger for at få indsamlet de aftale eksamensdatoer via
en Survey til vejlederne omkring d. 15.maj / d.15 december til brug ved opsætning i DE.
6. Evt.
Studieordningen for Kemi og Medicinalkemi stemmer ikke overens.
Specialeteksten i kursuskataloget stemmer ikke overens med de ønsker Kemi
har.
HB, HHJ og LC samler op og sender ind til Studieadministrationen.
7. Opsummering af beslutningspunkter
Dato:

Emne:

Beslutning

AnStasvartus
lig

Fastholdel23.01.19
sesinitiativ

Indkaldes til særskilt møde med prodekanen sidst på året. MP Bliver indkaldt af
Casper?

MP

Afsluttet

28.08.19 Meddelelser

MP sender HB´s punkter til ST Uddannelse

MP

Afsluttet

Referat og
handleplan
28.08.19 fra statusmødet d. 20/5
2019

MP samler referat og handleplan og sender det ind til Ann-Kirstine Jørgensen, ST MP
Uddannelse.

Afsluttet

StudieteknikFM, LC og HB arbejder videre for at finde
28.08.19 forløb i IntroHB
en konkret løsning
kurser

I proces

Anbefalet studieforløb for
kandidatpro- Orientering: Arbejdsgruppen kommer
28.08.19
grammet i
snart med forslag.
medicinalkemi

I proces

FM
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UU henstiller til, at der ved intern censur
som udgangspunkt benyttes en anden
fastansat VIP. HHJ er dog ikke enig i
Brug af intern denne beslutning men mener, at det altid
26.09.19
censur
børe være en fastansat VIP. HB sørger for
at det bliver vendt med Birgit/VIP-kredsen på et VIP-møde. Vi vil efter et år evaluere dette.

HB

Fra Studienævnet - Ke26.09.19
misk projektarbejde

Ny tekst blev godkendt. MP sender ind til
Studienævnet for både F20 og E20, og får
lagt det i kursuskataloget.

MP

26.09.19 Evt

Studieordningen for Kemi og Medicinalkemi stemmer ikke overens. Specialeteksten i kursuskataloget stemmer
HB
ikke overens med de ønsker Kemi
har. HB, HHJ og LC samler op og
sender ind til Studieadministrationen.
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