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Referat

Institut for kemi
Uddannelsesudvalgsmøde d. 24.08.16.
Til stede:
VIP: Uddannelsesansvarlig Frank Jensen (FJ), Henrik Helligsø Jensen, Thomas
Vosegaard Marianne Glasius, Henrik Birkedal og Lene Conley.
Studerende: Kasper Langgaard, Josefine Hammer Jakobsen og Julie Troldtoft
Holm.
Malene Plougmann (referent)
Fraværende: Studievejleder Kamilla Søndergaard Jessen. Studerende Ida Alexandra
Rosendahl.
Gæst: Søren Anker Andersen, UVA-EKA og Victoria Birkedal, Institut for Kemi

Dato: 28. august 2016
Ref: MP

1. Kommissorium for UU. FJ pointerer at UU opgaver bla. er at medvirke ved
udarbejdelse af forslag til kursusbeskrivelser og studieordninger samt at udtale
sig i merit og dispensationssager. UU gav tilladelse til at behandling af merit og
dispensationssager kan varetages at FJ og HHJ uden at UU behøve at blive orienteret efterfølgende. Medlemmerne af UU kan altid bede om en gennemgang/opdatering. Præcedensskabende sager skal altid drøftes i UU.
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2. Orientering om optag af nye studerende v. Lene Conley. Der er blevet
optaget 63 kemikere og 46 medicinalkemikere.
3. Indmelding til Studienævnet – kursuskataloget F17. Det blev besluttet, at
MP vender indmeldingen med Allan Hvidkjær Sørensen på Fysik. UU kan godkende bilaget til indmelding.
4. Orientering om fremdriftsreform v. Søren Anker Andersen. UU og ST
uddannelse henstiller til, at vi orienterer de studerende om, at de bliver betragtet
som fuldtidsstuderende med 60 ECTS pr. år. UU anbefaler at ST uddannelse sørger for, at studievejlederne på ST grundigt bliver sat ind i de nye regler, for at
kunne vejlede så korrekt og præcist som muligt.
5. Uddannelsesevalueringsmøde. FJ beklagede over for de studerende i UU,
at de ved en fejl ikke var blevet inviteret med til evalueringsmødet vedr. uddannelserne i kemi, afholdt d. 10. august 2016. Referat og præsentation fra evalueringsmødet samt handleplan var vedlagt som bilag 4.1, 4.2 og 4.3, så de studerende kunne orientere sig. FJ gennemgik referatet og orienterede om mødet med
evalueringspanelet, og de studerende havde mulighed for at komme med kommentarer til det. De studerende havde ingen bemærkninger til evalueringen.
6. Orientering fra Studienævnsmøde v. Henrik B.
7. Status på omlægning til semesterundervisning v. Henrik B
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8. Oplæg til Kemisk Projekt kursus v. Victoria Birkedal medlem af kursets
arbejdsgruppe. UU beder arbejdsgruppen om at lave en VIP side, som FJ kan tages med til næste VIP møde, baseret på bilaget fra VB og input fra dagens møde.
9. Møde med aftagerpanel d. 30/8 kl. 12-14. FJ sikrede sig, at de studerende
er inviteret.
10. Eventuelt
Det er blevet præciseret, at for kurser med ekstern censur må censor fremover ikke
være ansat på AU, eller have været ansat på AU inden for de seneste 2 år. Dvs. man
f.eks. ikke må bruge en censor fra Ingeniørinstituttet eller fra et institut under eksempelvis Health.
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