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AARHUS 

UNIVERSITET 

TECHNICAL SCIENCES 

Mødedato: d. 21.06 kl. 12:30-14:30 

Mødested: Via zoom 

Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 

Deltagere: 

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), Malene Siri Berg Ja-

cobsen (MJ), Sofie Falk Vinther (SFV), Mikkel Søborg Stær(MS), Lene N. 

Conley (LNC), Malene Plougmann (MP) referent. 

Afbud: Henrik Birkedal (HB) 

 

 

Referat: 

1. Referat fra sidste møde d. 11.03.21 er godkendt 
2. Meddelelser (HHJ).  

a.Grundet HB's sygmelding er HHJ uddannelsesansvarlig for både Kemi og 
Medicinalkemi samt  formand for UU. 
b.Statusmødet er udsat til d. 18.08.2021. 
c.HHJ sidder med i Uddannelses forum. "Uddannelsedag" er et nyt initiativ 
fra prodekan Kristine Kilså. Det forventes dagen bliver lagt i efteråret. 
d.Alumnedag d. 04.09.21.. Instituttet har søgt penge fra pulje for at hjælpe 
Alumnedag på vej. Det blev drøftet hvordan Instituttet kan anerkende og fejre 
de studerende der afslutter deres Universitetsuddannelse. (Bachelorer der 
ikke går videre, Kandidater og Ph.d.er). Kan vi hjælpe dem med at få et fagligt 
netværk det kan trække på? Der var forslag om et fagligt oplæg/foredrag ude-
fra på dagen.  
e. Det er besluttet at Bachelorprojekt og Kemisk projekt skal indeholde en pro-
jektbeskrivelse. Dette gøres via kontraktgeneratoren. HHJ kommer med ud-
kast til tekst til Studieportalen. 

3. Posterdag d. 24/9 (HHJ/LNC) 
Det blev drøfter om Posterdagen stadig skal ligge samme dag som iNano 
og  Fysik (og evt. Geologi). Det blev besluttet at fortsætte med at afholde det 
på samme dag.  

4. Orientering vedr. post-docs som med-eksaminatorer (HHJ).  Fakul-
tetsledelsen v. Prodekan Kristine Kilså har besluttet at Ph.d. studerende ikke 
kan være med-eksaminator. Post-Docs kan benyttes hvis det er godkendt af 
Institutleder. Ansvaret for bedømmelse kan kun placeres ved adjunkter, lekto-
rer og professorer. 

5. Nyt evalueringssystem BLUE - mulighed for valg af nye spørgsmål til E21 
(LNC) 
Det blev besluttet at fortsætte med de spørgsmål Instituttet allerede benytter, 
så vi har historikken. Det skal evalueres efter et år, når ved hvordan BLUE 
fungerer. 

6. Gennemgang af kursusevalueringer F21  (HHJ) 
"Grundlæggende almen og organisk kemi". Det blev besluttet at de nye kursus-
ansvarlige på kurset fra E21 og F22 får overleveret kursusevalueringerne med 
alle kommentar så de kan arbejder videre med de studerendes tilbagemeldin-
ger. HHJ sørger for at de får dette tilsendt. 



 

 
AARHUS 

UNIVERSITET 

TECHNICAL SCIENCES 

Referat 
 

Malene Plougmann 

 

Dato: 27. august 2021 

Ref: MP 

 

Side 2/4 

7. Info om kommende undervisningsmiljøvurdering. HHJ orienterer om 
at det vil blive arbejder med dette i efteråret. 

8. Tak til afgående studentermedlem i UU  
HHJ takker RMJ for arbejdsindsatsen. Det er værdsat. Der bliver hermed en 
ledig plads i UU, og de øvrige studentermedlemmer må gerne se om de kan 
finde en afløser for Rune. 

9. Evt. 

10. Opsummering af beslutningspunkter 

Dato: Emne: Beslutning 

An-

svar-

lig 

Status 

21.11.19 Sidefag og kemi. 

Studieordning for bachelortil-

valget er behandlet i studie-

nævnet og umiddelbart god-

kendt. Der er fortsat proble-

mer i kombination med idræt 

(SNUK undersøger mulighed 

for rammeudvidelse) og må-

ske med datalogi. Desuden 

problematik omkring 45+45 

ECTS fordeling på hhv. bache-

lortilvalg og kandidattilvalget 

HB og 

LNC 

Afventer stu-

dienævnet 

ang ramme-

udvidelse for 

idræt. 

LNC har dia-

log med Da-

talogi (udsat 

pga covid19) 

17.12.19 

Kursus evaluerin-

ger: matematik-

kurser for kemi og 

medicinalkemi-

studerende E19 

Det blev besluttet, at der ned-

sættes en arbejdsgruppe be-

stående af HHJ, HB, Steen 

Uttrup og Frank Jensen, med 

de studerende som sparings-

partner.  

HB 
Udsat pga 

covid19. 

12.06.20 
Nye studenter 

medlemmer  
  

Løbende i 

gang.  

Hvis der 

mangler et 

studenter 

medlem, kan 

VIP udgå un-

der en stem-

meproces, så 

der er lige 

mange stem-

mer. 
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11.08.20 Calculus Beta 

Blandt de 4 fagopgaver i Cal-

culus Beta, ønsker UU at revi-

dere opgave ”Kemi1” om kom-

plekse tal. FM er tovholder, og 

sender til Matematik. 

FM I proces  

11.01.21 
Kursus evaluerin-

ger 

RJ : det ønskes at de stude-

rende i UU ikke får tilsendt 

kommentarerne i kursuseva-

lueringerne (pga personføl-

somme kommentarer om 

med-studerende). Det blev 

besluttet, at dette ønske tages 

op igen til sommer. 

HB 

Dette tages 

op til næste 

gennemgang 

E21. 

11.01.21 

Inddragelse af 

IT/data/pro-

grammering i 

kurser og andre 

kompetencer 

Det blev besluttet, at der ned-

sættes et udvalg bestående af 

HB, HHJ og LC der skal ar-

bejde videre med dette. 

HB, 

HHJ 

og LC 

Udsat til ef-

teråret 

11.03.21 

Nyt MSc kursus 

"Data og machine 

learning I kemi" 

Det blev besluttet at nedsætte 

en arbejdsgruppe 

OV, 

MG, 

HB og 

MB 

I proces 
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11.03.21 

Kontrakter 

ved Bachelor-

projekt og Ke-

misk Projektar-

bejde 

Oplæg: 

Forår: 

Forudsætnin-

ger : senest d. 

01.03 skal der 

være indgået en 

bachelorprojekt-

kontrakt.  

Efterår: 

Forudsætnin-

ger : senest d. 

01.10 skal der 

være indgået en 

bachelorprojekt-

kontrakt. 

Mht. kemisk 

projektarbejde. 

Her gælder det 

samme. 

Det blev besluttet at stude-

rende fra E21 skal udfylde 

en kontrakt via kontraktge-

neratoren ved Bachelorpro-

jekt og Kemisk Projektar-

bejde. 

HB og HHJ sende tekst til 

kursus katalog til MP inden 

d. 01.04, så MP får opdate-

ret alle de berørte kurser 

E21. MP: Mail til Bente 

Mattsson d. 19.04. Afven-

ter 

21.06.21. 

MP lægger tekst op i kur-

suskataloget for kurserne 

E21 og skriver ud til de til-

meldte studerende og 

VIP'er på Kemi. 

HHJ, 

HB og 

MP 

Afsluttet 

21.06.21 

Gennemgang af 

kursusevaluerin-

ger F21 

"Grundlæggende almen og or-

ganisk kemi". Det blev beslut-

tet at de nye kursusansvarlige 

i kurset fra E21 og F22 får 

overlevet kursusevaluerin-

gerne med kommentar for på 

den måde bedre at kunne ar-

bejder videre med de stude-

rendes tilbagemeldinger. HHJ 

sørger for at de får dette til-

sendt. 

HHJ  

  


