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Mødedato: d. 25.05.22 kl.10:00 - 12:00 
Mødested: 1510-410.  
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 
 
Deltagere: 
Jørgen Skibsted (JK), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Henrik Birkedal (HB), 
Marianne Glasius (MG), Dorthe Ravnsbæk (DR), Ove Christiansen (OC), Mar-
tin Bremholm (MB), Mikkel Søborg Stær(MS), Malene Siri Berg Jacobsen 
(MJ), Tommy Rosendahl (TR), Oliver Simmelsgaard (OS), Lene N. Conley 
(LNC), Malene Plougmann (MP) referent. 
 
Referat 

1. Referat fra sidste UU møde d. 28.04.22  
Rettelse: 
Ny studiecafestruktur til Grundlæggende Almen Kemi (GAK) og Grundlæg-
gende Almen og Organisk Kemi (GAOK). Følgende blev besluttet:  
Forudsætninger for prøvedeltagelse:  
GAK: 5 rapporter 
GAOK: fra 10 til 6 rapporter 
 
MP opdaterer referatet med de korrekte tal. 
 
Derefter blev referatet godkendt 

2. Meddelelser 
Der var ingen meddelelser 

3. Godkendelse af referat fra statusmødet d. 09.05.2022. 
Godkendelse af referatet rykkes til næste UU møde d. 22.06.22 

4. Udkast til ny handleplan 
 
Rekruttering og studiestart 
a. corona note skal fjernes 
b. pkt. skal ud. Er afsluttet. Men planen fortsætter 
c. drøftelse om effekt på ABB. Handling: Der skal løbende kigges på tallene, 
for at se, om det fører til øget frafald på 1. år. Ryger de studerende der har di-
spensation til forlænget studietid ud af denne statistik? For dem har vi mange 
af. 
 
Struktur og forløb: 
a.  Laboratorieerfaring ift. gymnasielærere. Pkt. skal bevares. På sigt kan der 
justeres. Ændre deadline til S23. Af hensyn til AC-TAPs arbejde 
b. Studieprogression på kandidatuddannelserne.  Se på hvorfor tallet falder fra 
Bachelor til Kandidaten. 
 
Udvikling og uddannelse 
a. Digitale kompetencer. Skal blive på. Skal arbejdes med i år. 
b. Opbygning af Medicinalkemi. HHJ - vi kigger på det igen 
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Studiemiljø. 
a. Tværfaglige aktiviteter. Vi ved ikke hvad punktet dækker over, og det frem-
går ikke tydeligt i referatet fra sidste år. Det bliver derfor vedtaget at punktet 
udgår.  
 
Relation til arbejdsmarkedet 
a. Erhvervsperspektiv. Handling: Her kan vi sparre med Teknologisk Institut 
og Erhvervsudvalg. 
b. Erhvervsprojekter og erhvervsspecialer. Handling: Er det muligt at få lavet 
en standardiseret kontrakt? Det er igangsat, at Studenterstudievejlederen in-
formerer de studerende om erhvervsprojekter. 
 
Karriereaktivitet: 
a. Planlægge workshop i efteråret. 

5. Sandbjerg bus-opgave: matrix og fritekst 
JS gennemgår matrix over hvilke kompetencer der læres i hvilke kurser på Ba-
cheloruddannelsen. Der var en god snak med input til JS. 
 

6. Eksamen i 30 og 60 ECTS specialer 
Skal der laves nye retningslinjer for afvikling af eksamen? 
Det blev besluttet at sigte efter følgende tekst for begge specialer: 
Der afsættes op til 2 timer til specialeeksamen fordelt med 30-45 minutter til 
forelæsningen og 30-75 minutter til den mundtlige eksamen. 
 
Det blev besluttet at oprettet en ny kolonne på studieportalen " Gode råd", 
som der allerede er for Bachelorprojekt. Her skal den studerende bla. kunne 
læse om retningslinjer for specialet, antal sider m.m. Det bør fremhæves, at 
der ikke er en øvre grænse for antal sider i projektet. 
Når det skriv er færdigt, sørger MP for at få det lagt på Studieportalen. 
 

7. 'Well done' arrangement for første års studerende 
Er kommet til at hedde: Aldeles Godt gået Fejring (AGF).  
Først arrangement afvikles lørdag d. 18.06.2022. 

8. Evt. 
Der var intet til dette punkt 

9. Opsummering af beslutningspunkter 

Dato: Emne: Beslutning Ansvar-
lig Status 
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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. ba-
chelortilvalg og kandidattil-
valget 

JS og 
LNC 

Afventer stu-
dienævnet. 
LNC har dia-
log med Da-
talogi (afven-
ter) 
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. 
Afventer  

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 be-
stående af HHJ, HB, Steen 
Uttrup og Frank Jensen, med 
de studerende som sparings-
partner. 26.08.21: OC indgår 
i gruppen. 

JS 

Udsat til efter 
uge 42, 2021. 
D.15.11.21: 
HB indkalder 
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 

28.04.22 

Ny studiecafe-
struktur til 
Grundlæg-
gende Almen 
Kemi (GAK) 
og Grundlæg-
gende Almen 
og Organisk 
Kemi (GAOK) 

UU anbefaler følgende: 
Forudsætninger for prøve-
deltagelse:  
GAK: Aflevering og godken-
delse af 5 rapporter 
GAOK: Aflevering og godken-
delse af 6 rapporter ( før 10) 
Timer: Tre timers forelæs-
ning, to timers TØ hvor in-
struktor møder op, og to ti-
mers teori pr. uge. En stig-
ning fra fem til syv timer om 
ugen. 
Studiecafe: skal formaliseret. 

JS 
 
 
Afsluttet 
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28.04.22 
Tablet til eksa-
men 

UU anbefaler, at AU finder 
midler til at finde løsninger så 
dette kan lade sig gøre. JS ta-
ger det med videre til Uddan-
nelsesforum og til Studienæv-
net. 

JS I proces 

28.04.22 
Nyt Bachelor-
event i sep-
tember 

Det foreslås at eventet skal 
ligge inden Matchmaking 
(onsdagen i den uge hvor 
Matchmaking ligger fredag), 
og evalueres efterfølgende. JS 
tager kontakt med VIP. 

JS 

Nyt Bachelor-
event ligger 
d. 16.09.22.  
Afsluttet. 

28.04.22 Evt. 

SFV: spørgsmål fra stude-
rende til eksamensplanen. De 
oplever at de kan se deres ek-
samensplan meget sent, og 
det presser dem.  
MP ser om nuværende tekst 
på studieportalen kan præci-
seres og optimeres, for på den 
måde at klæde de studerende 
bedre på til, hvorfor det er 
som det er. 

MP 

Tekst blev 
opdateret d. 
04.05.22. 
Afsluttet. 

25.05.22 
Eksamen i 30 
og 60 ECTS 
specialer 

Det blev besluttet at oprettet 
en ny kolonne på studieporta-
len " Gode råd", som der alle-
rede er for Bachelorprojekt.  
Her skal den studerende  bla. 
kunne læse om retningslinjer 
for specialet, antal sider m.m. 
Når det skriv er færdigt, sør-
ger MP for at få det lagt på 
Studieportalen. 

JS og MP  

 
 


