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Mødedato: d. 20.12.2022 
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 
Deltagere: 
Jørgen Skibsted (JK), Marianne Glasius (MG), Henrik Helligsø-Jensen (HHJ), 
Henrik Birkedal (HB), Ove Christiansen (OC), Martin Bremholm (MB),  
Lene N. Conley (LNC), Anne Kristensen (AK), Malene Plougmann (MP) refe-
rent.    
 
Referat: 

1. Referatet fra sidste møde d. 31.10.22 godkendes 

2. Meddelelser 
a. Undervisningstilmelding F23. Alle kurser gennemføres undtagen 
Grøn og Bæredygtig Kemi.  
b. Eksamensform i Grundlæggende Almen Kemi. Der er afholdt møde 
med de Uddannelsesansvarlig, hvis studerende tager dette kursus. De 
besluttede at den nuværende eksamensform beholdes, og at evt. eksa-
menssnyd vil blive indberettet til Uddannelsesjura. 
c. Ny studievejleder pr. 01.01.2023 bliver Olivia Moe Kempel. JS takker 
Anne for det store arbejde hun har lagt som Studievejleder. 

3. Program for møde med aftagerpanel i januar 
Mødet afholdes d.24.01.2023 og JS gennemgår dagsordenen, og ræk-
kefølgen af punkter kommer på plads. 
Mulig nedskæring af Kandidatuddannelser fra to år til et år. Det blev 
besluttet at lave et udkast til et brev inden mødet, da NAT også bliver 
berørt af denne beslutning. 

4. Skriftlig eksamen i "Statistisk Dataanalyse med Python" 
Nuværende kursus "Introducerende statistik og dataanalyse med MAT-
LAB".  
Instituttet går væk fra MAT LAB og indfører Python. Eksamens vil æn-
dres fra hjemmeopgave til en skriftlig eksamen. Nyt navn bliver "Stati-
stisk Dataanalyse med Python" 
UU støtter op om denne ændring. 

5. Evt. 
HB og MB oplever færre svar på Kursusevaluering E22. Er det pga. nyt 
system? Vil gerne se en samlet statistik. 
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6. Opsummering af beslutningspunkter 

Dato: Emne: Beslutning Ansvar-
lig Status 

28.10.22 
Studieordning 
for Kemi-side-
faget 

Der er fortsat problemer i 
kombination med centralt fag i 
idræt (SNUK undersøger mu-
lighed for rammeudvidelse) 

JS og 
LNC 

Afventer 
studienæv-
net. 

17.12.19 

Kursus evalue-
ringer: mate-
matikkurser 
for kemi og 
medicinalke-
mistuderende 
E19, E20 og 
E21 

Det blev besluttet, at der ned-
sættes en arbejdsgruppe bestå-
ende af HHJ, HB, Steen Ut-
trup og Frank Jensen, med de 
studerende som sparringspart-
ner.  26.08.21: OC indgår i 
gruppen. 

JS 

Udsat til ef-
ter uge 42, 
2021. 
D.15.11.21: 
HB indkal-
der til nyt 
møde. 
Afventer 

11.03.21 

Nyt MSc kur-
sus "Data og 
machine lear-
ning I kemi" 

Det blev besluttet at nedsætte 
en arbejdsgruppe 

OC,  MG, 
HB og 
MBR 

I proces 

25.05.22 
Eksamen i 30 
og 60 ECTS 
specialer 

Det blev besluttet at oprettet 
en ny kolonne på studiepor-
talen " Gode råd", som der 
allerede er for Bachelorpro-
jekt. 
Her skal den stude-
rende  bla. kunne læse om 
retningslinjer for specialet, 
antal sider m.m. Når det 
skriv er færdigt, sørger MP 
for at få det lagt på Studie-
portalen. 
Optælling på VIP-seminar-
busopgaver ang. antal sider 
på hhv. 10, 30 0g 60 ECTS 

JS og MP I proces 
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31.10.22 

Eksamens-
form i Grund-
læggende al-
men kemi / 
Grundlæg-
gende Almen 
og Organisk 
Kemi 

Det blev besluttet, at JK og DR 
sammen med studerende MJ 
og OS holder er møde med de 
kursusansvarlige, samt finder 
en løsning på hvordan de stu-
derende bliver orienteret om 
disse eksamensregler. 

JS, DR, 
MJ og OS 

Afsluttet 

31.10.22 
Specialekon-
trakter 

Det blev besluttet at uddybe 
teksten på Studieportalen. MP 
lægger tekst op, når den er 
færdig. 

JS og MP  

20.12.22 

Program for 
møde med af-
tagerpanel i 
januar 

Mulig nedskæring af Kandi-
datuddannelser fra to år til et 
år. Det blev besluttet at lave et 
udkast til et brev inden mødet, 
da NAT også bliver berørt af 
denne beslutning. 

JS  

20.12.22 
Evt.  
Kursusevalue-
ring E22 

HB og MB oplever færre svar 
på Kursusevaluering E22. Er 
det pga. nyt system? Vil gerne 
se en samlet statistik. 

JS  

 
 


