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Referat

Lokale 1513-314
Til stede: Frank Jensen, , Henrik Helligsø Jensen, Marianne Glasius, Henrik Birkedal, Lene Conley (referent), Kamilla Søndergaard Jessen, Ida Alexandra Rosendahl, Kasper Langgaard, Josefine Hammer Jakobsen og Julie Troldtoft Holm.
Fraværende: Malene Plougmann, Thomas Vosegaard
Gæster: Jacob Overgaard og Mogens Christensen

1. Frank Jensen har modtaget spørgsmål om et par studerende kan få dispensation til at
vente med at lukke tilvalg i molekylærbiologi, for at skabe plads til at tage fysisk organisk
kemi (kandidatkursus) som så tages sideløbende med bachelorprojekt. UU vurderer at det
skal der ikke åbnes op for, idet bachelor uddannelsen er en afsluttet uddannelse.

2. Henrik Birkedal gennemgik kassogrammerne (bilag 2). UU vil foreslå at de 2 retninger
i medicinalkemi skal hedde hhv. ”medicinalkemi – organisk kemi” (nuv. organisk syntese)
og ” medicinalkemi – biofysisk kemi” (nuv. analyse, struktur og design), som ifølge de
studerende vil være mere retvisende og lettere at forstå. De mente ikke at det ville
”skræmme” flere væk end det nuværende.

3. Gennemgang af nye kurser. Læringsmål skal, ifølge Henrik Birkedal, defineres klart og
skal kunne evalueres i evt. eksamen. Må ikke være ”at forstå xyz”. Skal følge studienævnets retningslinjer.

Jacob Overgaard gennemgik kursusbeskrivelse (bilag 3C) af det nye kursus ”kemisk projekt” (skal have nyt navn, forslag: ”Introduktion til Forskning i Kemi?”). Der skal afklares
grænseflader til videnskabsteori og statistikkurset.
Mogens Christiansen gennemgik kursusbeskrivelse (bilag 3A1 og 3A2) af det nye kursus
”Introduktion til Kemi” (skal have nyt navn, forslag: Kemi i Virkeligheden) som skal være
en perspektivering af kemi til omverdenen. Der bør ikke være overlap af læringsmål med
kemisk projekt.

Det foreslås af UU udskriver en navnekonkurrence for de nye fag.

Mogens og Jacob forlod herefter mødet og UU fortsatte gennemgang af bilag
3B+D+E+F+G. Der skal generelt kigges nærmere på læringsmål og overlap til andre kurser samt kigges på antallet af konfrontationstimer og forberedelse.
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De resterende 4 bilag for valgfrie kurser skydes til næste møde

4. Evt.
De studerende i UU har fået en henvendelse om stress fra medicinalkemistuderende (4
personer) om for stor belastning på 2. studieår. De er nu på 3. år. UU tager det alvorligt,
men kan kun fremadrettet kigge på antal timer i studieprogrammerne, når der overgås til
semesterstruktur.
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