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Referat 

 

 

1. Meddelelser 

I forbindelse med indmelding til Studienævnet for kurser F15, har kurset Orga-

nisk kemi for biovidenskab ønsket at ændre hjælpemidler til at være ’Ingen hjæl-

pemidler’. Når der foreligger svar fra Studienævnet, kontakter NP Peter Ogilby. 

Vedr. undervisningssprog på Bachelor. Kan vi få en formulering ind i studieord-

ningen? 

Oversigten over hvilke fagbøger 1. årsstuderende skal bruge i Q1 skal ikke udgå 

fra Kathrin i Bogladen. En central person på  Institut på Kemi skal have dette an-

svar. Inkl. instruktorbøger. Det blev besluttet at NP spørger Jens Clausen om 

hvordan dette løses. 

Kemiens videnskabsteori. Det forlyder at dette kursus måske ikke behøver at bli-

ve flyttet. MP rykker Bente Mattsson for et svar. 

 

2. Merit i forbindelse med Aalborg Universitet 

En ansøgning fra AAU blev behandlet i UU. Følgende blev besluttet: Institut for 

Kemi skal kunne dokumentere, at de pågældende kurser, der meritoverføres, har 

et pensum svarende til dele af Bacheloruddannelsen i kemi. 

Specielt i forbindelse med meritoverførsel fra Aalborg Universitet er dette meget 

vanskelig specielt pga. den megen projektundervisning uden egentlig pensum. 

Uddannelsesudvalget fastholder, at der skal forligger egentlige pensumlister eller 

tilsvarende. Pensumlisterne skal være i forbindelse med ikke projektorienterede 

kurser og med individuel eksamen. 

 

 

3. Evt. 

Det blev besluttet at lukke Bachelororienteringsdagen i januar. Denne dag vil i 

stedet prøve at blive erstattet med en forsknings-/posterdag  evt. i samarbejde 

med iNano i september måned. 

Det blev besluttet at udarbejde at nyt årshjul for Bachelorstuderende. 



 

 

    

Side 2/2 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 

Nedenstående skema er oplægget til udarbejdelse af et endelig årshjul. MP gør dette. 

 
  Studieteknisk information Forsknings-/posterdag 
1.år September/oktober Studievejledning (September) 
2. år Primo oktober  Tilvalg 

 Sidefag 
 Bachelorkontrakt 
 ASD><OS 

 LT/LA 

 Udlandsophold v. Jeppe Olsen? 

September 

 Februar/primo 
marts 

Midtvejssamtaler  

3. år Forår Kandidat/SU September :  
Valg og fordeling af bache-
lorpladser. 

 

 

Jeppe Olen skal spørges, om han kan lave en orientering om udlandsophold 


