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Mødedato: d. 15.11.21 kl.12:00-14:00
Mødested: 1511-312. Evt. via zoom
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde
Deltagere:
Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Marianne Glasius (MG),
Martin Bremholm (MB), Ove Christiansen (OC), Alexander N. Zelikin (AZ),
Dorthe Ravnsbæk (DR) via zoom.
Anne Kristensen (AK), Malene Siri Berg Jacobsen (MJ), Lene N. Conley
(LNC), Malene Plougmann (MP) referent.
Afbud: Julie Troldtoft Holm (JTH), Sofie Falk Vinther (SFV), Mikkel Søborg
Stær (MS)
Referat:
1. Referat fra UUmødet d. 26.08.21 godkendes
2.Meddelelser
- Velkommen til to nye medlemmer i UU. Alexander Zelikin overtager
pladsen efter Frans Mulder, og Dorthe Ravnsbæk er også om bord; hun
er nyansat professor på Instituttet.
-Nyt medlem i studienævnet efter Frans Mulder er Ove Christiansen.
-Intern vejleder til projekter: Der er lavet en ny indstilling til Studienævnet vedr. intern vejleder til specialeprojekter. Indstillingen kommer
fra en arbejdsgruppe under prodekanen
-Studiepladser nedlægges på Aarhus Universitet: Det er politisk besluttet at et vist antal studiepladser skal flyttes fra storbyerne til resten
af landet. Det er begrænset hvor mange pladser Instituttet mister. Skal
nu i høring, og til marts 2022 starter den endelige beslutningsproces.
Med fuld udrulning om 9 år.
-Nyt SRP tilbud - HB/MB informerede om status på implementering
af nyt SRP-tilbud, "forskningspraktik", som planlægges udbudt af enkelte forskningsgrupper i 2022.
-Rekutering på fakultetesniveau. Der er nedsat en arbejdsgruppe under prodekanen til koordinering af rekrutteringsindsats på NAT
-Sidefag. LC og HB er i gang med at se på dette. Er lige nu i kontakt
med biologi.
-Instituttet har ansat flere nye medarbejdere. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der skal se på undervisningskataloget fremadrettet.
-Organisk Kemi II øger TØ timer fra to til tre timer pr. F22.
-Mentorordningen laves om pr. F22. Stillingsoplag er lagt op med ansøgningsfrist d. 7.12.21.

Nat-Tech Undervisning og
Eksamen-System (UVAEKA S)
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 2068
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3.Uddannelses- og Forskningsministeriets Undervisningspris 2022indstilling
Punktet blev vendt og i samråd med de studerende nåede vi frem til en
indstilling. HB skriver indstillingen og DR får den til gennemlæsning, inden HB indsender den.
4.Evt.
Der var ikke noget til dette punkt.
5.Opsummering af beslutningspunkter
Dato:

Emne:

Beslutning

21.11.19

Sidefag og kemi.

Studieordning for bachelortilvalget er behandlet i studienævnet og umiddelbart godkendt. Der er fortsat problemer i kombination med idræt (SNUK undersøger mulighed
HB og LNC
for rammeudvidelse) og måske med datalogi. Desuden problematik omkring 45+45
ECTS fordeling på hhv. bachelortilvalg og
kandidattilvalget

Afventer studienævnet.
LNC har dialog med Datalogi (afventer)
D. 15.11.21: HB skal have
et møde med Bente
Mattsson i SNUK

17.12.19

Kursus evalueringer: matematikkurser for kemi og medicinalkemistuderende E19, E20 og
E21

Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af HHJ, HB, Steen
Uttrup og Frank Jensen, med de studerende
som sparringspartner. 26.08.21: OC indgår i
gruppen.

Udsat til efter uge 42,
2021.
D.15.11.21: HB indkalder
til nyt møde

12.06.20

Ansvarlig

HB

Løbende i gang.
Hvis der mangler et studentermedlem, kan VIP
udgå under en stemmeproces, så der er lige
mange stemmer.

Nye studenter medlemmer

11.08.20 Calculus Beta

Status

Blandt de 4 fagopgaver i Calculus Beta, ønsker UU at revidere opgave ”Kemi1” om
OC og HB
komplekse tal. FM er tovholder, og sender til
Matematik.

I proces
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11.01.21

Kursus evalueringer

RJ : det ønskes at de studerende i UU ikke
får tilsendt kommentarerne i kursus evalueringerne (pga. personfølsomme kommentarer om med-studerende). Det blev besluttet,
at dette ønske tages op igen til sommer.

11.01.21

Inddragelse af
IT/data/programmering i kurser
og andre kompetencer

Det blev besluttet, at der nedsættes et udvalg
HB, HHJ og
bestående af HB, HHJ og LC der skal arLC
bejde videre med dette.

Udsat til efteråret
D. 15.11.21. Der arbejdes på det.

11.03.21

Nyt MSc kursus
"Data og machine
learning I kemi"

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe

I proces

HB

OC, MG, HB
og MB

Handleplanen for studiemiljø skal være
færdig d.08.10.21
Handleplan for stuHHJ / LC/
Det blev besluttet at lave et underudvalg
26.08.21
diemiljø
AK/MJ
bestående af AK, MJ, HHJ og LC der
fremlægger denne på næste UUmøde.

26.08.21 Projektkontrakt

Hvordan håndteres de studerende der har
fået afvist en projektkontrakt og så ikke efMP
terfølgende får en ny kontrakt godkendt?
Kan vejleder komme på Cc når kontrakt afvises af UA'er.

Det blev vedtaget at de
studerende fremover
igen får evalueringerne
med kommentarerne, Afsluttes hermed.

Er sendt ind. Og kommer ud på mail.
Afsluttet

26.08.HHJ vil tage det
op på VIP møde/ UA
møde.
HHJ rykker for svar.

