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Mødedato: d. 11.03 kl. 12:30-14:30
Mødested: zoomlink
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde
Deltagere:
Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Marianne Glasius (MG), Frans
Mulder (FM), Martin Bremholm (MB), Ove Christiansen (OC), Julie Troldtoft Holm
(JTH), Rune M. Jensen (RMJ), Anne Kristensen (AK), Sofie Falk Vinther (SFV) - er
med direkte fra LAB , Mikkel Søborg Stær (MS), Lene N. Conley (LNC), Malene
Plougmann (MP) referent.
Afbud: Malene Siri Berg Jacobsen (MJ)

Eksamensplan S21-O. VIP skal komme med forslag til en Plan B grundet Covid-19 så vi er på
Referat:
forkant.

1. Referat fra sidste møde d. 11.02.21 er godkendt.
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12.
Studieordning for bacheOpsummering af beslutningspunkter:
lortilvalget er behandlet i
studienævnet og umiddelbart godkendt. Der er
fortsat problemer i komAfventer studiebination med idræt
nævnet.
21.11.19
Sidefag og kemi.
(SNUK undersøger mulig- HB og LNC
LNC har dialog
Nat-Tech Undervisning og hed for rammeudvidelse)
med Datalogi
Eksamen-System (UVAEKA S)
Tlf.: +45 8715 0000
og måske med datalogi.
Aarhus Universitet
Fax: +45 8715 2068
Ny Munkegade 120
E-mail: studieservice.st@au.dk
Desuden problematik
om8000 Aarhus C
Web: tech.au.dk
kring 45+45 ECTS fordeling på hhv. bachelortil-
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Dato:

Emne:

Beslutning

Ansvarlig Status

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 underHB og LNC
søger mulighed 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

17.12.19

Tilrettet specialisering med
undervisningskompetence i
Kemi A + Biotek A

Godkendes til videre
godkendelse hos fagkonsulenten, mhb.
HHJ
på, at få det godkendt
i Studienævnet.

Afsluttet

17.12.19

Det blev besluttet, at
Kursus evalue- der nedsættes en arringer: matebejdsgruppe beståmatikkurser for ende af HHJ, HB,
kemi og medici- Steen Uttrup og
nalkemistudeFrank Jensen, med
rende E19
de studerende som
sparingspartner.

HB

Udsat pga
covid19.
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Nye studenter12.06.20 medlemmer
E20

Løbende i
gang. Hvis
der ikke
Julie og Rune spørger
kommer
rundt, og UU forvenflere, kan
ter at spørge TKM og JTH, RMJ. VIP udgå
rekruttere på Analy- MG, FM
under en
tisk Kemi og Fysisk
stemmeKemi I
proces, så
der er lige
mange
stemmer.

11.08.20 Calculus Beta

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

FM

I proces

11.01.21

Kursus evalueringer

RJ : det er vigtig at de
studerende i UU kan
få adgang til kommentarerne i Kursus
HB
evalueringerne. Det
blev besluttet, at
dette ønsket tages op
til sommer.

11.01.21

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

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

I proces.
Håber at
nå det inden sommer

Evt.

Vil gerne have opmærksomhed på specialisering i MediciHB, HHJ
nal kemi. Det blev beog FM
sluttet at FM, HHJ og
HB holder et møde
og vender tilbage.

Afsluttet

11.02.21
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LC er udnævnt til IT
task force gruppe
nedsat af Kirstine
Kilså. LC har brug for
at få tilbagemelding
HB, HHJ
på IT udstyr behov i
og LC
de forskellige undervisningslokaler. Det
blev besluttet at LC,
HHJ og HB vender
det sammen.

11.02.21

Evt.

11.03.21

Nyt MSc kursus
Det blev besluttet at
"Data og manedsætte en arbejdschine learning I
gruppe
kemi"

OV, MG,
HB og MB

Det blev besluttet at
studerende fra E21
skal udfylde en
kontrakt via kontraktgeneratoren ved BachelorKontrakter
projekt og Kemisk
ved BachelorProjektarbejde. HB HHj, HB
11.03.21 projekt og Keog HHJ sender
og MP
misk Projektardansk og engelsk
bejde
tekst til kursus katalog til MP inden
d. 01.04. MP opdaterer derefter alle
de berørte kurser
E21.

Afsluttet

