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Referat

Til stede: Niels Pind, Kurt Vesterager Gothelf, Thomas Vosegaard og Jacob Søndergaard
Ramsay. Studievejleder Mette Frederiksen, studerende Ida Alexandra Rosendahl samt Malene Plougmann.
Fraværende: Birgit Schiøtt og studerende Kasper Langgaard Nielsen

1.

Meddelelser.
a. Procesplan for opfølgning på studiemiljøundersøgelsen 2014:
Skriftligt input skal være inde senest d. 10.10.2014. MP indkalder til ekstra UU
møde desangående.
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b. Studiediagrammer og kurser i førsteårsprøven:
Der er kommet ny oversigt over Studiediagrammer. Der er desværre stadig fejl
i dem. NP melder dette ind til Bente Mattsson
c. Mentorordningen: er kommet skidt fra start i år.
d. Bachelorers videre forløb på AU: Rapport kan se på kontoret 1511-214
e.

Ny procedure for udlandsophold/mobilitetsvindue:
Der er kommet ny procedure for udlandsophold. MP sørger for at Jeppe Olsen
og Mette Frederiksen får denne tilsendt.

f.

Forslag fra Jakob Becker vedr. foredrag:
MP har sendt forslaget videre til SNUK/Vejledningen.

g. Bonusperioden:
Er fortsat 30.09.2014
h. Evaluering af Calculus 2 transformeringen Q2 2013.
Rapport kan ses på kontoret 1511-214
i.

Videnskabsteori:
Fra 3. år 2Q til 2. år Q4

j.

LØ Makroskopisk fysisk kemi:
Skal være klar til E15
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2.

Møde d. 27.08.2014 med de uddannelsesansvarlige.
- afleveringstidspunkter for Bachelorprojekter og specialer
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a. Der indføres afleveringsfrister for bachelorprojekter og specialer. Tilmelding til bachelorprojekt
kommer på selvbetjening. Bilag kan ses på kontoret 1511-214
b. Tom Madsen skal have nedsat en gruppe, bestående af medlemmer fra Uddannelsesudvalgene på
ST, der skal kigge på en evt. overgang fra kvarter til semester. NP mailer til Bente Mattsson om,
hvem der deltager fra Institut for Kemi.
3.

Henrik H. Jensen. Test – 1. øvelsesgang
Hvis der skal afholdes en test, anbefaler UU, at det bliver en vejledende anonym test.

4.

Kemisk projektarbejde og Studenterkollokvium skal på selvbetjeningen med virkning fra 2015.

5.

Evt.
Der er ingen nye studerende der har meldt sig som interesseret i at være medlem af UU. IAR tilbyder
at komme forbi Merete Bildes undervisning i Makroskopisk Fysisk Kemi, i håb om på den måde at
finde nye medlemmer til UU.

