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Mødedato: onsdag d.28.08 kl. 12:30-14:30
Mødested: lokale 1511- 215
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde
Til stede: Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Frans Mulder (FM), Julie
Troldtoft Holm (JTH), Kamilla Søndergaard Jessen (KSJ), Rune M.Jensen (RJ), Hans Christian Dahl (HCD),Sofie Falk Vinther (SV), Laura Althoff Press (LP), Lene Conley (LC), Malene Plougmann (MP, ref.)
Gæst: Medicinalekemistuderende Bolette Buur Clemmensen
Afbud: Thomas Vosegaard (TV), Marianne Glasius (MG), Liselotte Karulf (LK)

Referat:
1. Referat fra sidste møde d.23.01.19 bliver godkendt.
2. Meddelelser
HB orienterer:
a. Som noget nyt er nogle eksamener for 1. årsstuderende udpeget til at blive
afholdt i december (uge 51). Bla.Calculus beta.
b. Datoerne for reeksamen S19-R er blevet meldt sent ud. Det har gjort det
svært for nogle VIPér at nå at få det skriftlige materiale på plads til tiden.
c. Eksamener bliver synlig i DE, selv om de kun skal bruges som protokol. Der
var enkelte studerende der blev usikker på hvilken eksamenstid de havde pga.
dette. MP: Det er altid eksamensplanen på nettet der skal følges.
d. På eksamensplanerne står der ex. eksamenstid kl 9-12, selv om der kun er 1
studerende. Det har skabt tvivl om hvornår eksamenstiden var. MP: som det
står på studieportalen, skal den studerende altid møde op ved eksamensstart.
Dvs kl.9
e. Skemalægning E19 har ikke været optimal - flere undervisere har fået overlap i deres skemaer dette semester. Det er et problem. Er det kun den kursusansvarlige der lægges skema efter og ikke undervisere? Det bemærkes at undervisningsholdet er indikeret i kursuskataloget, hvorfor det fulde undervisningsteam må kunne blive taget i betragtning ved skemalægning.
f. Kursusevaluering. Ændring i procedure fra BB har medført lavere responsrate. Problem at lukkedatoerne ikke er ens / kan rettes til på bagkant. Problem
at flere bevarelse ikke er 100 % anonyme.
JTH:
a. Campus 2.0. Der bliver måske læsepladser på det gamle KH allerede fra november. JTH holder os opdateret.
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3.Referat og handleplan fra statusmødet d. 20/5 2019 blev gennemgået. Vil
blive sendt rundt til endelig godkendelse snarrest. MP samler referat og handleplan og sender det ind til Ann-Kirstine Jørgensen, ST Uddannelse.
4.Kursusevalueringer F19. Evalueringerne bliver gennemgået og der vil blive
taget kontakt til de undervisere hvor det skønnes nødvendigt.
Kursusevalueringer for "Generel Biokemi for kemikere" og "Generel molekylærbiologi og biokemi vil blive sendt rundt til UU når vi har modtaget dem".
5.Kursuskatalog opdatering: HB gennemgår det der er kommet ind. Det bliver godkendt.
6.Studieteknik-forløb i Intro-kurser. FM orienterer. Modulerne er ikke obligatoriske. FM har afholdt 2 moduler. De studerende der har fulgt modulet har
helt klart haft udbytte af det.
HB: skal vi gøre som på iNano og skemalægge det, gøre det obligatorisk?
KSJ: de ekstra timer, kan det lægges sammen med afleveringerne?
HHJ: kan det køre i Calculus?
KSJ: kan vi tilbyder 3 workshops hen over efteråret?
Det blev besluttet at FM, LC og HB arbejder videre for at finde en konkret løsning.
7.Opdatering fra arbejdsgruppe om anbefalet studieforløb for kandidatprogrammet i medicinalkemi, biofysisk kemi ved Frans Mulder. FM orienterer fra arbejdsgruppen der snart kommer med forslag.
8.Evt. Der var intet til dette punkt.
9.Opsummering af beslutningspunkter:
Dato:

Emne:

Beslutning

Ansvarlig

Opdatering af speci18.01.18
Specialisering Materialekemi HB
aliseringer

Meddelelser

Phyton/ Matlab: HB spørger
rundt i VIP kredsen hvad de synes og melder tilbage til institut
for fysik

23.01.19

Fastholdelsesinitiativ

Indkaldes til særskilt møde med
MP
prodekanen sidst på året. MP
sender oplæg til datoer til HB.

23.01.19

Formulering at tekst
MP skriver til de tre kursusantil reeksamen på vores svarlige og får teksten lagt i kur- MP
3 introduktionskurser suskataloget

23.01.19

HB

Status
Afsluttet
Afsluttet
I proces
Afsluttet
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23.01.19

Om specialiseringer

HB, HHJ og LC vil kigge på
oversigten, samt se på de nuværende tekster

28.08.19

Meddelelser

MP sender HB`s punkter til ST
Uddannelse

MP

28.08.19

Referat og handleplan
fra statusmødet d.
20/5 2019

MP samler referat og handleplan og sender det ind til AnnKirstine Jørgensen, ST Uddannelse.

MP

28.08.19

Studieteknik-forløb i
Intro-kurser

FM, LC og HB arbejder videre for at finde en konkret løs- HB
ning

28.08.19

Anbefalet studieforløb
Orientering: Arbejdsgruppen
for kandidatprogramkommer snart med forslag.
met i medicinalkemi

HB

FM

Afsluttet

