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Dagsordenen genoptages fra sidste møde d. 16.12.2015.
4. Semesterstruktur
Udfordringer:
a. Der er eksamener der forsvinder /Q1 og Q3 kurserne.
b. Forår, første år kemi.
c. Mikro- og makroskopisk fysisk kemi/ iNANO studerende.
d. Uorganisk kemi /Ingeniørerne.
e. Almen kemi (for biologer og geologer) Q3
Det blev besluttet at UU kontakte de institutter der bliver berørt. NP og MP udarbejder i samarbejde med LC og MF en fuldstændig liste over ”røde lamper”.
5. Studietidsmodellen
UU er af den holdning, at Instituttet kan afholde samtaler for at imødekomme at
studerende ikke bliver forsinket.
Vi må bede underviserne være opmærksomme på en øget evaluering af den studerende og øge den mulighed til fulde.
Bilag 4a, sommerkurser, er ikke en løsning.
6. Indtægtsdækket virksomhed (IDV)
Indstillingen herfra er, at det ikke er et indsatsområde.
8. Digital eksamen
Alle eksamener, inkl. dem på Kemi, skal overgå til digital eksamen.
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9. Specialestartsmøder
NP og HHJ skal for fremtiden afholde specialestartsmøder med den studerende og
vejleder. Der er vigtigt, at de studerende kender til de regler de skriver under på.
Forventningsafstemme. Dags dato er der 34 studerende tilmeldt Speciale i 2016.
10. Årlige samtaler med studerende og indkaldelse af dumpere.
Udgangspunktet for disse samtaler er en snak omkring den studerende og dennes
uddannelse. Det er ikke en psykologkonsultation eller en studievejledningssamtale. Der kan henvises til Rådgivnings og Støttecenteret eller til Studievejledningen
hvis det skønnes der er behov for dette. UU anbefaler, at Instituttet får tilført administrative resurser til dette. (Administrativ understøttelse.)
Dumpere:
1. års studerende. Samtalerne planlægges afholdt først i marts måned.
2. års studerende. Samtalerne planlægges afholdt i september.
12.Eventuelt:
a. Annette Nyvad og Jørn Marcussen trækker sig fra aftagerpanelet. Deres afløser
skal findes. Birgit Schiøtt offentliggør disse.
b. Studerende Mikkel Visby Krægpøth vil gerne trække sig fra UU. Hans afløser
skal findes. MP kontakter MVK med henblik på at han kan finde en afløser fra
årgang 2014.

