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Referat

Institut for kemi
Uddannelsesudvalgsmøde d. 20.08.2015.
Til stede: Jacob Ramsay, Nield Pind, Henrik Helligsø Jensen, studievejleder Mette
Frederiksen, Henrik Birkedal, Thomas Vosegaard, studerende Kasper Langgaard, studerende Josefine Hammer Jakobsen, studerende Ida Alexandra Rosendahl
Fraværende: Malene Plougmann, studerende Mikkel Visby Krægpøth

Referent: Ida
Mødet er en opfølgning på forrige møde d. 12.05.15 hvor kun pkt. 3-5 nåede at blive
behandlet.
2. Sammensætning af studerende i UU E15.
Ingen ændringer. Ida har sidste år i Studienævnet i år og opfordrede de øvrige studerende til at stille op til AU valget til efteråret.
6. Aftagerpanel d. 16.09.15 . Punkter til dagsordenen.
Skal vendes med Malene, der eventuelt har en dagsorden.
Tilføjelse MP fra UU mødet d. 23.6.2015:
Aftagerpanel
Oplæg til dagorden:
 Fremdriftsreformen og dens betydning for uddannelsen.
 Rekruttering fra gymnasieskolerne. Kan gymnasierne trække på Ph.d. skolen?
Dette kræver at instituttet har et overskud af Ph.d. studerende, hvilket ikke er
aktuelt pt.
 Instituttets strategi og handlingsplan

7. Nye kurser F16 – Jacob Overgaard
- Elektroanalyse
- Kursuskatalog og F16 generelt
Til Jacob Overgaards kursus: UU støtter op om dette. Det bliver eventuelt et Ph.d
kursus. I så fald kommer det ikke i kursuskataloget og kan dermed ikke vælges af
kandidatstuderende. Henrik Birkedal foreslår dobbeltregistrering så det både fremstår som Ph.d kursus og registreres i kursuskataloget.
Elektroanalysekurset: Kurset er foreslået fra iNano og kan evt. afvikles i samarbejde
med analytisk kemi. Der opleves efterspørgsel efter flere kurser med analytisk indhold. Der blev diskuteret, om det er ressourcerne værd at oprette nyt kursus nu, da
det hele skal ændres næste år i forbindelse med den nye semesterstruktur. Det kan
eventuelt oprettes som ad hoc kursus hvor det testes af og køres som et kemisk pro-
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jekt. Under alle omstændigheder vil UU ikke forbyde at der oprettes nye kurser nu,
hvis underviserne føler behov for dette.
8. Evaluering af Kemi og medicinalkemi + fysikrapporten.
Niels foreslår at dette behandles på et separat møde. Niels og Henrik Helligsø skal
først gennemgå kemi og medicinalkemi rapporterne og melde tilbage til Anna Bak,
inden de sendes videre til de uddannelsesansvarlige. Niels sender rapporterne ud når
de er klar, og indkalder herefter til møde.

9. Eventuelt.
Niels Pind meddeler:
- Der har været forvirring omkring dato for studiestart. Når de studerende takker ja
til studiepladsen, oplyses de om at studiestart er 1. sep. Det er et problem, da vores
undervisning starter tidligere. Vi vil have dette ændret, evt. bare med en note om, at
undervisningen på de enkelte uddannelser kan starte tidligere end 1. sep. Det er efter
sigende forsøgt ændret i flere år. Det er KOT der skal ændre det, så nogen højt oppe i
AU’s system må træde til. Niels går videre med dette, evt. til Birgit. Alternativt kunne
det fremgå tydeligt på kemi’s startside hvornår der er studiestart.
- Tilmelding til bachelorprojekter foregår fremover via kursustilmeldingen. De studerende vil herefter modtage en personlig mail med tilmeldingsblanket der skal underskrives af den studerende og vejlederen og afleveres senest 14. dage inden projektets
afslutning. Vejledere vil modtage mail vedrørende denne procedureændring.
Henrik Helligsø: ST har, modsat Arts og BSS, ikke nogen plagieringssoftware. UU
støtter op om indkøb af softwaren. Henrik går videre med dette. Behovet for plagieringssoftware blev diskuteret, og holdningen er at det nok er større end umiddelbart
forventet. Thomas Vosegaard understreger vigtigheden af at vi løbende gør de studerende opmærksomme på alvoren af plagiering, der i værste fald fører til permanent
bortvisning. Henrik Birkedal foreslår at det indgår i Kemisk projekt på 1. år og han
går videre til Jan Skov med dette. UU’s holdning er, at det bør understreges i alle fag,
hvori aflevering af projekter indgår.
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