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Mødedato: d.28.02.22 kl. 10:30.12:30
Mødested: 1511-312.
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde
Deltagere:
Jørgen Skibsted (JK), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Marianne Glasius (MG),
Dorthe Ravnsbæk (DR), Alexander N. Zelikin (AZ), Martin Bremholm
(MBR), Malene Siri Berg Jacobsen (MJ), Lene N. Conley (LNC), Malene
Plougmann (MP) referent.
Via zoom: Sofie Falk Vinther (SFV)
Referat:
1. Referatet fra sidste møde d. 17.01.22 godkendes
2. Meddelelser ved JS
a. Streaming af undervisning: Der ligger nu en vejledning samt retningslinjer
for streaming af undervisning i Brightspace. https://medarbejdere.au.dk/co-

rona/fjernundervisning/retningslinjer-for-streaming-og-optagelse-af-undervisningen-i-foraaret/

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der er lovligt i den forbindelse. Det
blev besluttet at informere om det på et VIP-møde.
Det er vigtigt her at præcisere, at optagelser af undervisning samt undervisningsmateriale ikke må deles ud over i grupperne i Brightspace.
JS undersøger centralt, om de studerende er blevet informeret om disse regler.
b. Eksamensbekendtgørelse: d. 01.09.2022 kommer der en ny eksamensbekendtgørelse. Uddannelsesudvalget er opmærksom på de opdateringer der
kommer.
c. Uddannelsesdag der er planlagt af Uddannelsesforum og CED bliver afviklet d. 18.03.2022. Årets tema er "Overgang fra elev til studerende".
d. Internationale studerende E22. Der har været 12 ansøgere til Kemi og 20 til
Medicinalkemi. Mange kan desværre ikke blive optages på grund af manglende kompetencer.
3. Statusmøde 2022
Dato: Prioriteret rækkefølge blev: d. 16.05, d. 23.05 og til sidste d. 09.05.
Ekstern person: UU foreslår Charlotte Rohde Knudsen fra MBG som ekstern
person.
Handleplan 2021 gennemgås
4. Kvote 2 dag d. 30.04.2022. Vi havde brainstorm af programmet. Deadline
for indmelding af programmet er d. 10.03.22.
Det blev aftalt at JS og LC udarbejder et oplæg til et program og sender det til
godkendelse i UU i løbet af en uges tid.
5.

Dimissions arrangement - Kemi d.19.08.22.
LC får brug for hjælp til at planlægge dette arrangement. Der skal blandt andet
findes tre alumner der skal komme og holde et foredrag på 20 minutter hver.
Gerne med tre forskellige fagligheder. Der arbejdes videre med dette.
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6.

"Relaterede uddannelser” i kursuskataloget. Orientering fra MP.
Når et kursus en gang har været godkendt i en Studieordning overføres det til
rubrikken "Relaterede uddannelser” i kursuskataloget.
Selv om kurset efterfølgende ikke længere er en del af studieordningen, vil det
desværre stadig fremgå i kursuskataloget. UE System kender godt til dette og
håber, at der kommer en systemændring, der gør det muligt at slette de kurser, der ikke længere er i spil.

7.

Rekruttering af studentermedlemmer. Det blev besluttet, at Jakob
Laust Hviid, der er kommunikationsansvarlig, laver et udkast til plakat samt
lægger noget op på Instagram.
LC og MBR kontakter Jakob Laust.
Lægge vægt på den indflydelse man får som studerende ved at være med udvalget, og det er godt at have på CV'et.
Det blev besluttet, at MJ og OC til en forelæsning i kurset "Modellering I: Kemisk binding og spektroskopi" to gange skal reklamere for Uddannelsesudvalget. 1 x for at så et frø og et par uger efter som en reminder.
VIP må også gerne hjælpe med. JS vil tage dette med til et VIP-møde.

8. Evt.
DR spørger ind til tidsrammen for overgangen til Phyton.
MBR: det er sat til en toårige periode, hvor VIP løbende tager det ind i kurset.
DR foreslår, at der laves en plan over hvordan det skal køre de næste to år.
HHJ: anbefaler at de VIP'er der fremover skal benytte Phyton, inviteres til et
informationsmøde.
9. Opsummering af beslutningspunkter

Dato:

21.11.19

Emne:

Beslutning

Ansvarlig

Sidefag og
kemi.

Studieordning for bachelortilvalget er behandlet i studienævnet
og umiddelbart godkendt. Der er
fortsat problemer i kombination
med idræt (SNUK undersøger
HB og LNC
mulighed for rammeudvidelse) og
måske med datalogi. Desuden
problematik omkring 45+45
ECTS fordeling på hhv. bachelortilvalg og kandidattilvalget

Status
Afventer studienævnet.
LNC har dialog med
Datalogi (afventer)
D. 15.11.21: HB skal
have et møde med
Bente Mattsson i
SNUK
17.01.22. HB og LC
kigger på det igen.
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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
HB
Frank Jensen, med de studerende
som sparingspartner. 26.08.21:
OC indgår i gruppen.

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

Løbende i gang.
Hvis der mangler et
studenter medlem,
kan VIP udgå under
en stemmeproces, så
der er lige mange
stemmer.

Nye studen12.06.20 ter medlemmer

Afsluttet. Overgår til
nyt pkt

11.01.21

11.03.21

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.

Nyt MSc
kursus "Data
Det blev besluttet at nedsætte en
og machine
arbejdsgruppe
learning I
kemi"

HB, HHJ og
LC

Udsat til efteråret
D. 15.11.21. Der
arbejdes på det.
Afsluttet.

OC, MG, HB
I proces
og MBR
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26.08.21

Projektkontrakt

Hvordan håndteres de studerende
der har fået afvist en specialeprojektkontrakt og så ikke efterfølgende får en ny kontrakt godkendt?.

MP

Kan vejleder komme på Cc når
kontrakt afvises af UA'er.
Gælder i forhold til Specialeprojektkontrakt.
Der ligger nu en vejledning samt
retningslinjer for streaming af unStreaming af
dervisning i Brightspace.
28.02.22 undervisJS
JS undersøger centralt, om de
ning:
studerende er blevet informeret
om disse regler.

Dato: Prioriteret rækkefølge
blev: d. 16.05, d. 23.05 og til
sidste d. 09.05.
28.02.22

Statusmøde
2022

28.02.22 Kvote 2 dag

Ekstern person: UU foreslår
JS
Hans Otto Dal Fynbo fra Fysik
ellers Charlotte Rohde Knudsen fra Biologi som ekstern
person.
JS og LC udarbejder et oplæg
til et program og sender det til
JS og LC
godkendelse i UU i løbet af en
uges tid.

Det blev besluttet, at Jakob
Laust Hviid, der er kommuniRekruttering kationsansvarlig, laver et ud28.02.22 af studenter- kast til plakat samt lægger nomedlemmer get op på Instagram.
LC og MBR kontakter Jakob
Laust.

MBR og LC

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 kontakte
NAT uddannelse for
yderligere opklaring.
Rykker d. 28.02.22
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Det blev besluttet, at MJ og OC til
en forelæsning i kurset "ModelleRekruttering ring I: Kemisk binding og spek28.02.22 af studenter- troskopi" to gange skal reklamere OC og MJ
medlemmer for Uddannelsesudvalget. 1 x for
at så et frø og et par uger efter
som en reminder.
Rekruttering
28.02.22 af studentermedlemmer

VIP må også gerne hjælpe
med. JS vil tage dette med til
et VIP møde.

JS

