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TECHNICAL SCIENCES 

 
Mødedato: d.28.04.22 kl. 9:00-11:00 
 
Mødested: 1511-312 
 
Forum: Uddannelsesudvalgsmøde 
 
Deltagere: 
Jørgen Skibsted (JS), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Henrik Birkedal (HB), 
Marianne Glasius (MG), Dorthe Ravnsbæk (DR), Ove Christiansen (OC), So-
fie Falk Vinther (SFV), Malene Siri Berg Jacobsen (MJ), Oliver Simmelsgaard 
(OS),  Anne Kristensen (AK), Max Fobian Olsen (MO), Mette Lund Jørgensen 
(MLJ), Lene N. Conley (LNC), Malene Plougmann (MP) referent. 
 
Referat: 
1. Referat fra sidste UU møde d. 28.02.22 godkendes 
 
2. Velkommen til nye studentermedlemmer. Vi tager imod tre nye studenter-
medlemmer, og vi præsenterer os alle. 
 
3. Meddelelser 
a. Møde for Uddannelsesansvarlige. Superbruger af Brightspace vil gerne 
komme forbi og hjælpe hvis der er behov for det. Er der behov for det, skal LC 
eller JS have besked 
b. Administrationen er ramt af sygdom, og derfor er der længere svartid end 
normalt. 
c. Kvote 2 dagen afvikles lørdag d. 30.04 kl. 13:30-16:20. JS gennemgår pro-
grammet. 
 
4. Ny studiecafestruktur til Grundlæggende Almen Kemi (GAK) og 
Grundlæggende Almen og Organisk Kemi (GAOK) 
Forudsætninger for prøvedeltagelse i disse to kurser er aflevering og godken-
delse af fem rapporter.  
Dette er en stor arbejdsbelastning for instruktorerne. Derudover er der kommet 
stor søgning på studiecafe 'en. Det giver lang ventetid for studerende der har 
spørgsmål, og belaster igen instruktorerne. 
Der var en god lang snak om mulige løsninger. 
 
UU anbefaler følgende: 
Forudsætninger for prøvedeltagelse:  
GAK: Aflevering og godkendelse af 5 rapporter 
GAOK: Aflevering og godkendelse af 6 rapporter (mod før 10) 
Timer: Tre timers forelæsning, to timers TØ hvor instruktor møder op, og to ti-
mers teori pr. uge. En stigning fra fem til syv timer om ugen. 
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Studiecafe: skal formaliseres. 
 
5.Tablet til eksamen 
Instituttet vil gerne støtte op om, at de studerende må benytte den nyeste elek-
tronik, hvilket lige nu opleves som svært. 
Der var en god og konstruktiv snak om dette. MLJ bruger tabletten til at tegne 
på, da det er meget hurtigere en på pc'en.  
 
UU anbefaler, at AU finder midler til at finde løsninger så dette kan lade sig 
gøre. JS tager det med videre til Uddannelsesforum og til Studienævnet. 
 
6. Nyt Bachelor-event i september 
VIP har henvendt sig til UU. Han oplever, at der mangler noget for bachelor-
projektstuderende efter endt bedømmelse af bachelorprojekt. Forslår derfor at 
de på instituttet, en dag i september, får lov til at præsentere deres projekt for 
andre interesserede. Rammen skulle være to minuttet pr. studerende, og eventet 
skulle være åbent for alle. 
 
UU støtter op om dette forslag. Det foreslås at eventet skal ligge inden Match-
making (onsdagen i den uge hvor Matchmaking ligger fredag), og evalueres ef-
terfølgende. JS tager kontakt med VIP. 
 
7. Forberedelse til Statusmødet d. 09.05 
UU modtog først materialet i går, og derfor har JS ikke haft mulighed for at 
lave præsentationen til mødet i dag. JS udarbejder præsentationen til statusmø-
det og vender det med HHJ og HB.  
MP vil hører SNUK, om materialet kan blive tilsendt UU lidt tidligere fremad-
rettet. 
HB: Det er vigtigt at have opmærksomhed på, at det har været svært at få job 
under Covid-19.  
 
8. Dato til Matchmaking event 
UU foreslår at det bliver d. 16.09. LC går videre med den dato. 
 
9.Evt. 
SFV: spørgsmål fra studerende til eksamensplanen. De oplever at de kan se de-
res eksamensplan meget sent, og det presser dem.   
MP ser om nuværende tekst på studieportalen kan præciseres og optimeres, for 
på den måde at klæde de studerende bedre på til, hvorfor det er som det er. 
 
SFV: er snart færdig kandidat og vil gerne finde et job. Er det muligt at få 
hjælpe til dette - jobmesse/links? HB opfordrer de studerende bruger alumne-
dagen i august. AK: skal der udarbejdes en 5 års tjekliste til de studerende. 
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10. Opsummering af beslutningspunkter 

Dato: Emne: Beslutning Ansvar-
lig Status 

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 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. 
Afventer  

17.12.19 

Kursus evalu-
eringer: 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. Af-
venter 

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 
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26.08.21 
Projektkon-
trakt 

Hvordan håndteres de stude-
rende der har fået afvist en 
specialeprojektkontrakt og så 
ikke efterfølgende får en ny 
kontrakt godkendt?.  
 
Kan vejleder komme på Cc 
når kontrakt afvises af UA'er.  
Gælder i forhold til Speciale-
projektkontrakt. 

MP + 
HHJ 

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. 
HHJ rykker 
Kim Kusk og 
Søren Anker 
igen 
Afsluttet 

28.02.22 
Streaming af 
undervisning: 

Der ligger nu en vejledning 
samt retningslinjer for stre-
aming af undervisning i 
Brightspace. 
JS undersøger centralt, om de 
studerende er blevet informe-
ret om disse regler. 

JS 

JS har kon-
taktet AU 
Uddannelse 
ang. dette og 
afventer 
svar..... 
Må ikke de-
les. 
Afsluttet. 

28.02.22 
Statusmøde 
2022 

Dato: Prioriteret række-
følge blev: d. 16.05, d. 
23.05 og til sidste d. 09.05. 
 
Ekstern person: UU fore-
slår Hans Otto Dal Fynbo 
fra Fysik ellers Charlotte 
Rohde Knudsen fra Biologi 
som ekstern person. 

JS 
Må ikke de-
les. 
Afsluttet.  
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28.02.22 
Rekruttering 
af studenter-
medlemmer 

Det blev besluttet, at Jakob 
Laust Hviid, der er kom-
munikationsansvarlig, la-
ver et udkast til plakat samt 
lægger noget op på Insta-
gram.  
LC og MBR kontakter Ja-
kob Laust. 

MBR og 
LC 

2 studerende 
har meldt 
sig. 
Afsluttet 

28.02.22 
Rekruttering 
af studenter-
medlemmer 

Det blev besluttet, at MJ og 
OC til en forelæsning i  kurset 
"Modellering I: Kemisk bin-
ding og spektroskopi" to 
gange skal reklamere for Ud-
dannelsesudvalget. 1 x for at 
så et frø og et par uger efter 
som en reminder. 

OC og MJ Afsluttet 

28.04.22 

 Ny studieca-
festruktur 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  

28.04.22 
Tablet til ek-
samen 

UU anbefaler, at AU finder 
midler til at finde løsninger 
så dette kan lade sig gøre. JS 
tager det med videre til Ud-
dannelsesforum og til Studie-
nævnet. 

JS  
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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  

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  

 
 


