
6. UU møde d. 26.08.2021 

Mødedato: d. 26.08. 2021 

Mødested: 1511-312 Evt. via zoom 

Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 

Deltagere: 

Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Marianne Glasius (MG), Frans Mulder 

(FM), Martin Bremholm (MB), Ove Christiansen (OC), 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 UU mødet d. 21.06.21 er godkendt 

2. Meddelelser 
LC: Handleplanen for studiemiljø skal være færdig d.08.10. Det blev besluttet at lave et 

underudvalg bestående af AK, MJ, HHJ og LC der fremlægger denne på næste UU møde. 

3. Behandling af ændringer til kursus kataloget  
1. Strukturkemi IIb: Biofysisk Kemi. Godkendt 

2. Uorganisk Kemi II. Godkendt 

3. Atmosfærekemi: en stavefejl: studerende. Opdatering godkendt. 

4. Evt. 
Hvordan håndteres de studerende der har fået afvist en projektkontrakt og så ikke 

efterfølgende får en ny kontrakt godkendt? MP undersøger 

Kan vejleder komme på Cc når kontrakt afvises af UA'er. MP undersøger 

Frans Mulder stopper i UU til oktober. 

Nye studenter medlemmer. AK nævner det rundt omkring. 

Mødekultur fremadrettet: Som udgangspunkt er UU møderne fysisk. MP sørger for, at 

der altid er et zoomlink lagt på dagsordenen i tilfælde af at et medlem ikke kan møde ind. 

5. Opsummering af beslutningspunkter  

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 

undersøger mulighed for 

rammeudvidelse) og 

måske med datalogi. 

Desuden problematik 

omkring 45+45 ECTS 

fordeling på hhv. 

bachelortilvalg og 

kandidattilvalget 

HB og 

LNC 

Afventer 

studienævnet. 

LNC har dialog 

med Datalogi 

(afventer) 

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 

sparingspartner. 

26.08.21: OC indgår i 

gruppen. 

HB 
Udsat til efter 

uge 42, 2021 

12.06.20 Nye studenter medlemmer    

Løbende i gang.  

Hvis der 

mangler et 

studenter 

medlem, kan 

VIP udgå under 

en 

stemmeproces, 

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.  

D. 26.08. 

OC og HB 

overtager  

I proces  



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. 

HB  

11.01.21 

Inddragelse af 

IT/data/programmering i 

kurser og andre 

kompetencer 

Det blev besluttet, at der 

nedsættes et udvalg 

bestående af HB, HHJ 

og LC der skal arbejde 

videre med dette. 

HB, HHJ 

og LC 

Udsat til 

efteråret 

11.03.21 
Nyt MSc kursus "Data og 

machine learning I kemi" 

Det blev besluttet at 

nedsætte en 

arbejdsgruppe 

OV, MG, 

HB og 

MB 

 

21.06.21 
Gennemgang af kursus 

evalueringer F21 

"Grundlæggende almen 

og organisk kemi". Det 

blev besluttet at de nye 

kursusansvarlige i kurset 

fra E21 og F22 får 

overlevet kursus 

evalueringerne med 

kommentar for på den 

måde bedre at kunne 

arbejder videre med de 

studerendes 

tilbagemeldinger. HHJ 

sørger for at de får dette 

tilsendt. 

HHJ Afsluttet 

26.08.21 Handleplan for studiemiljø 

Handleplanen for 

studiemiljø skal være 

færdig d.08.10.21  

Det blev besluttet at lave 

et underudvalg 

bestående af AK, MJ, 

HHJ og LC der 

fremlægger denne på 

næste UU møde. 

HHJ / LC/ 

AK/MJ 
 



26.08.21 Projektkontrakt 

Hvordan håndteres de 

studerende der har fået 

afvist en projektkontrakt 

og så ikke efterfølgende 

får en ny kontrakt 

godkendt?.  

Kan vejleder komme på 

Cc når kontrakt afvises 

af UA'er.  

MP  

 


