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Mødedato: d.17.01.22 kl.12:30-15:30 
 
Mødested: 1514-115 AUD-III. Evt. via zoom 
  
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 
 
Deltagere: 
Henrik Birkedal (HB), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Jørgen Skibsted 
(JK), Marianne Glasius (MG), Martin Bremholm (MB), Anne Kristensen 
(AK), Sofie Falk Vinther (SFV), Lene N. Conley (LNC) 
Via zoom:  
Dorthe Ravnsbæk (DR), Alexander N. Zelikin (AZ), Ove Christiansen (OC),  
Mikkel Søborg Stær (MS), Malene Plougmann (MP) referent. 
 
Referat: 
 
1.Referatet fra mødet d. 15.11.21 er godkendt 
 
2. Meddelelser 
a. HB afgår som Uddannelsesansvarlig og formand for UU. HB fortsætter som 
menigt medlem og Jørgen Skibsted afløser HB som UA og formand.  
b. Noget om Corona. Omlægning af eksamener V21-O. Her har der været 
mange henvendelser fra de studerende. Forårssemester F22 - dags dato forven-
tes det at bliver afviklet som normalt. 
c. MB: Outreach ruller ud med SRP forskningspraktik i uge 7-9 som supple-
ment til almindelig SRP-tilbud. Ansøgningsfrist 31. januar.  
Derudover udvider vi med 10-15 VIP-foredrag på gymnasier i foråret. Igangsat 
før jul.  

3.Mini-revision af kemiuddannelse: grøn profil og python.  
Instituttet vil søge midler til at ensrette værktøjerne. Fristen er i denne måned. 
Der vi blive set på, om der evt. skal oprettes et mindre kursus for underviserne 
på bachelor niveau.   

4.Kursusevaluering E21:  
Vi er gået over til et nyt evalueringssystem fra dette semester og alligevel er 
svarprocenten som udgangspunkt fine. Det er positivt. 
HHJ: trækkene virker ikke særligt overskueligt. Ikke brugervenligt. Støttes af 
andre. Vi håber, at det blot er et spørgsmål om tid. 
 
Kursus evalueringerne E21 gennemgås inkl. støttefagene.   
 
SFV giver udtryk for at de studerende synes, at tre timers undervisning i stræk 
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er for meget. Hvilket UU støtter. 
Ingen studerende har påtalt Corona. HB: meget positivt 

Problematik vedr. evalueringer med mindre end 5 besvarelser, som ikke bør 
fremgå. HB spørger administrationen 
 
5.Kursuskataloget E22, indkomne rettelser 

1. Intro til Kemi: TRJ erstatter PRO som kursusansvarlig. Godkendt af 
UU  

2. Intro til MedKem: HHJ erstatter FM som kursusansvarlig.  Godkendt 
af UU   

3. Molekylær Biofysisk Kemi:  NCN erstatter FM som kursusansvarlig og 
underviser.  Godkendt af UU  

4. Fysisk Kemi I:  Godkendt af UU  
5. Materialekemi I: Godkendt af UU   
6. Materialekemi IIIa: Fysisk Faststofkemi:  Godkendt af UU  
7. Uorganisk Kemi I: kursusansvarlig Bo Brummerstedt Iversen, under-

visere Bo og Dorthe Ravnsbæk, overgang til eksamen med alle hjælpe-
midler (inkl netadgang) og aflevering i DE.  Godkendt af UU  

8. Materialekemi IIIc: Faststof NMR: præcisering af faglige forudsætnin-
ger: underviserne vil gerne præcisere. LNC følger op. 

9. OBS forårskurser F22: 
Strukturkemi IIa: NCN erstatter TV som underviser 
Strukturkemi IIb: FM skal slettes 
Uorganisk Kemi II: JEJ slettes 
MP opdaterer kursuskataloget F22. 
 
h.Kemisk Projekt: hvorfor står antal timer i laboratoriet angivet? 

                     MP. Bente Mattsson mener at, der er tilbage fra Tom Vindbæks 
tid.  Det er ikke et krav. Det blev besluttet at indsende nye ønsker. 
 
 
6. Er der eksamener der kan omlægges til Digital afvikling? 
Det blev besluttet, at LNC følger op med de kursus ansvarlige der stadig ikke 
er over gået over til Digital Eksamen. Det er vigtigt at hjælpemidler passer til 
eksamenstypen. 

Noget om skriftlige stedprøver der afvikles via Digital Eksamen (DE): 

1.Demo:  
På studieportalen ligger demoen ”ITX Flex demoeksamen ” 

2.Eksamenssæt: 
Den kursus ansvarlig mailer eksamenssættet til Uddannelseskoordinatoren, der 
efterfølgende uploader eksamenssættet i DE og vinger af, at de studerende skal 
benytte ITXflex til denne eksamen. 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
TECHNICAL SCIENCES 

Referat 
 
Malene Plougmann 
 
Dato: 17. januar 2022 
Ref: MP 

 

Side 3/6 

3.Informationsmøder om DE 
Møderne afholdes af IT og er målrettet studerende der endnu ikke har været til 
en eksamen der afvikles via DE. De studerende har mulighed for at stille 
spørgsmål. 
Udbydes 2 x årligt før hver semestereksamen. Et bliver afholdt på dansk og et 
på engelsk.  
Information om disse møder bliver sendt til de studerende via deres AU-mail, 
og vil også fremgå af studieportalen.  

4.ITX Flex: 
ITX Flex er et program til overvågning af den studerendes computer i løbet af 
eksamen. Det er et krav til alle stedprøver, at de studerende har ITXflex kø-
rende under eksamen 
 
Formål: 
Formålet med overvågning i forbindelse med digitale tilsynseksamener er at 
indsamle data på den studerendes computer til brug ved kontrol af eksamens-
snyd.  
Ydermere kan den indsamlede data blive benyttet i forbindelse med behandling 
af dispensationsansøgninger.  
Den indsamlede data er dokumentation af, hvad der er foregået på den stude-
rendes computer i løbet af eksamen. 

Under eksamen 
Det er den studerendes eget ansvar, at programmet kører på computeren under 
hele eksamenen 
ITX Flex vil være synlig, som en rød ramme omkring den studerendes skærm, 
når programmet optager 
Eksamenstilsynet holder løbende øje med at de studerende har ITXflex kørende 
på deres computere 

Hvor længe optager ITX Flex?  
Der optages så længe den studerendes eksamen er i gang, plus 15 minutter efter 
aflevering.  
Derefter optages der ikke længere på den computer, hvor programmet er instal-
leret – også selvom programmet stadig kører. 

Du kan læse meget mere om ITXflex på studieportalen under Eksamen/ 
Digital Eksamen/ FAQ - skriftlig eksamen 
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7.Evt. 
HB: Vi mangler studerende i UU.  
Forslag:  
- Vi bør nævne det til alle møder med studerende (UA og studievejleder) 
-Besøg i Analytisk Kemi (LNC følger op) 
-Opslag til opslagstavlen (LNC) 
 
Der skal fremover være kage til hvert møde. Formand og LNC skal stå for det - huske 
at melde afbud til MP. 

8.Opsummering af beslutningspunkter 

Dato: Emne: Beslutning Ansvarlig Status 

21.11.19 
Sidefag og 
kemi. 

Studieordning for bachelor-
tilvalget er behandlet i stu-
dienævnet og umiddelbart 
godkendt. Der er fortsat pro-
blemer i kombination med 
idræt (SNUK undersøger 
mulighed for rammeudvi-
delse) og måske med data-
logi. Desuden problematik 
omkring 45+45 ECTS forde-
ling på hhv. bachelortilvalg 
og kandidattilvalget 

HB og LNC 

Afventer stu-
dienævnet. 
LNC har dia-
log med Data-
logi (afventer) 
D. 15.11.21: 
HB skal have 
et møde med 
Bente Matts-
son i SNUK 
17.01.22. HB 
og LC kigger 
på det igen. 

17.12.19 

Kursus eva-
lueringer: 
matematik-
kurser for 
kemi og me-
dicinalkemi-
studerende 
E19, E20 og 
E21 

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

HB 

Udsat til efter 
uge 42, 2021. 
D.15.11.21: 
HB indkalder 
til nyt møde  
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12.06.20 
Nye studen-
ter medlem-
mer  

  

Løbende i 
gang. 
Hvis der 
mangler et 
studenter 
medlem, kan 
VIP udgå un-
der en stem-
meproces, så 
der er lige 
mange stem-
mer. 

11.08.20 
Calculus 
Beta 

Blandt de 4 fagopgaver i Cal-
culus Beta, ønsker UU at re-
videre opgave ”Kemi1” om 
komplekse tal. FM er tovhol-
der, og sender til Matematik. 

OC og HB  Afsluttes 

11.01.21 

Inddragelse 
af 
IT/data/pro-
gramme-
ring i kur-
ser og an-
dre kompe-
tencer 

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

HB, HHJ og 
LC 

Udsat til ef-
teråret 
D. 15.11.21. 
Der arbejdes 
på det. 

11.03.21 

Nyt MSc 
kursus "Data 
og machine 
learning I 
kemi" 

Det blev besluttet at ned-
sætte en arbejdsgruppe 

OC,  MG, 
HB og MB 

I proces 
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26.08.21 
Projektkon-
trakt 

Hvordan håndteres de stu-
derende 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 

26.08.HHJ 
vil tage det op 
på VIP møde/ 
UA møde. 
HHJ rykker 
for svar. 
17.01.22. Kan 
ikke lade sig 
gøre. 
HHJ vil kon-
takte NAT ud-
dannelse for 
yderligere op-
klaring.  

 
 


