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Deltagere: 

Jørgen Skibsted (JK), Henrik Helligsø-Jensen (HHJ), Henrik Birkedal (HB), Mari-

anne Glasius (MG), Dorthe Ravnsbæk (DR), Ove Christiansen (OC), Martin Bremholm 

(MB), Lene N. Conley (LNC), 

Anne Kristensen (AK), Max Fobian Skov (MFS), Malene Siri Berg Jacobsen (MJ), 

Mette Lund Jørgensen (ML), Oliver Simmelsgaard (OS), Tommy Rosendahl (TR), Ma-

lene Plougmann (MP) referent.   

 

Referat: 

1. Referat fra sidste møde d. 19.09.22 godkendes 
2. Meddelelser 

a. Undervisningsprisen. De studerende har nomineret 3 personer. UA har 
valgt at nominere Bo B. Iversen, da han var de studerendes førstevalg, og da 
han yder en vedvarende stor indsats inden for undervisning i uorganisk kemi 
og materialekemi på kemi-uddannelserne. 
b. Bachelorfordeling F23 er fordelt. VIP og de studerende er blevet informeret. 

3. Eksamensform i Grundlæggende almen kemi / Grundlæggende Al-
men og Organisk Kemi 
Der har i efteråret 2022 været fire eksempler på at studerende i Grundlæg-
gende Almen Kemi har kopieret andres besvarelser af de obligatoriske afleve-
ringsopgaver. JS: proceduren for aflevering af opgaver og eksamensformen i 
kurset skal derfor gentænkes. 
Grundlæggende Almen og Organisk Kemi. Her er Forudsætning for prøvedel-
tagelse "Godkendelse af 6 afleveringsopgaver", og der er skriftlig eksamen i 
kurset, hvilket forventes at reducere snyd med afleveringsopgaver.  
Grundlæggende almen kemi. Her er eksamensformen "Godkendelse af 5 afle-
veringsopgaver".  Præcisering: Eksamen er disse fem opgaver.  Vurderer den 
kursusansvarlige, at der er blevet snydt med en opgave, betragtes det som ek-
samenssnyd, og sagen vil blive indberettet til Uddannelsesjura. 
 
De studerende har pligt til at sætte sig ind i disse regler, men vi skal sandsyn-
ligvis blive bedre til at informere om dette og om eksamenssnyd. Vi har en god 
snak om, hvordan de studerende bliver mere opmærksomme på dette.  
Det blev besluttet, at JS og DR sammen med studerende MJ og OS holder er 
møde med de kursusansvarlige, hvor eksamensformen diskuteres og hvordan 
vi kommer videre i denne sag. 
 

4. Møde med aftagerpanel, dagsorden 
Mødet med aftagerpanelet kan ikke gennemføres E22 og det flyttes derfor til 
januar 2023. JS gennemgår oplæg til dagsordenen, og flere punkter bliver til-
føjet. Den endelige dagsorden bil blive gennemgået på et senere UU møde. 
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5. Specialekontrakter 
JS gennemgår punkterne " Problemformulering", "Projektplan" og "Vejled-
ningsplan" i skabelonen til Specialer, idet han ønsker at de studerende frem-
over kommenterer på alle tre punkter. 
Det blev besluttet at uddybe teksten på Studieportalen. MP lægger tekst op, 
når den er færdig. 

6. Nats værdigrundlag:  
JS gennemgår hvorfor valget faldt på Fysisk Kemi I. Vi udfylder de punkter vi 
kan i skabelonen, og resten kigger JS og HHJ på sammen med de kursusan-
svarlige/undervisere i kurset. 
Beskrivelsen af kurset skal fremlægges af JS og HHJ på en workshop for NATs 
uddannelsesansvarlige. Målet er at prodekanen, på baggrund af alle de ud-
valgte kurser, til sidst kan præsentere NATs værdigrundlag. 

7. Evt. 
 

8. Opsummering af beslutningspunkter 

Dato: Emne: Beslutning 
Ansvar-

lig 
Status 

28.10.22 

Studie-

ordning 

for 

Kemi-

sidefaget 

Der er fortsat 

problemer i kom-

bination med 

centralt fag i 

idræt (SNUK un-

dersøger mulig-

hed for ramme-

udvidelse) 

JS og 

LNC 

Afventer 

studienæv-

net. 

17.12.19 

Kursus 

evalue-

ringer: 

matema-

tikkurser 

for kemi 

og medi-

cinalke-

mistude-

rende 

E19, E20 

og E21 

Det blev beslut-

tet, at der ned-

sættes en ar-

bejdsgruppe be-

stående af HHJ, 

HB, Steen Uttrup 

og Frank Jensen, 

med de stude-

rende som spar-

ringspart-

ner.  26.08.21: 

OC indgår i grup-

pen. 

JS 

Udsat til 

efter uge 

42, 2021. 

D.15.11.21: 

HB indkal-

der til nyt 

møde. 

Afventer 
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11.03.21 

Nyt MSc 

kursus 

"Data og 

machine 

learning 

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 stu-

dieportalen " 

Gode råd", som 

der allerede er for 

Bachelorprojekt. 

Her skal den stu-

derende  bla. 

kunne læse om 

retningslinjer for 

specialet, antal 

sider m.m. Når 

det skriv er fær-

digt, sørger MP 

for at få det lagt 

på Studieporta-

len. 

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 

Eksa-

mens-

form i 

Grund-

læg-

gende al-

men 

kemi / 

Grund-

læg-

gende 

Almen 

og Orga-

nisk 

Kemi 

Det blev beslut-

tet, at JK og DR 

sammen med 

studerende MJ 

og OS holder er 

møde med de 

kursusansvarlige, 

hvor eksamens-

form og afleve-

ringsopgaver 

gentænkes. 

JS, DR, 

MJ og 

OS 

 

31.10.22 

Speciale-

kontrak-

ter 

Det blev besluttet 

at uddybe teksten 

på Studieporta-

len. MP lægger 

tekst op, når den 

er færdig. 

JS og MP  

 

 


