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Referat: 

1. Referat fra sidste møde d. 20.12.22 godkendes 

2. Meddelelser 
a. JS: Planlægning af undervisningen i NAT-TECH Uddannelse vil fra F24 fo-
regå via Curriculum baseret undervisningstilmelding. For de studerende kom-
mer det til at betyde, at de allerede ved undervisningstilmeldingen kan se om 
der er overlap i deres skema. For VIP, at de kan se deres skema 3-4 måneder 
tidligere end de kan nu.   
For at det kan lykkedes kræver det at Instituttet er tidligere ude med kursus-
udbuddene. Indmelding af nye kurser til foråret er derfor allerede midt maj i 
stedet for midt august. 
DR er tovholder på "Grøn og bæredygtig kemi" F24. 
b. JS: Instituttet har indsendt to forslag om nye Kandidatuddannelser. "Bære-
dygtig Kemi" og "Materials Science" til Prodekanen. Vi afventer tilbagemel-
ding fra Prodekanen. Der er ingen tidshorisont. 

3. Indkomne ændringer til kursuskataloget E23:  
1. Introduktion til Kemi 

JS vil vende teksten under Indhold med den Kursusansvarlige.  
UU anbefaler at "Dele af undervisningen kan foregå på engelsk" bliver 
stående og at der tilføjes "Gæsteforelæsere".  
JS rundsender opdateret tekst på mail til godkendelse. 

2. Materialekemi IIIb: avanceret krystallografi 
HB kommer med baggrund for det indsendte.  
UU: Timer/Uger/Periode skal udspecificeres til 4 timer F inklusiv stu-
denterpræsentationer og 2 timer TØ 
Ændringerne godkendes 

3. Fysisk Kemi IIIa: Fotokemi 
JS kommer med baggrund og gennemgår det indsendte. 
HB: Kan det fremgå hvilke kapitler der bruges i lærer bøgerne. 
LC: Antal obligatoriske øvelser skal fremgå 
UU: forberedelse uden netadgang, Er der grund til det?  
UU godkender det indsendte. JS tager en snak med den kursusansvar-
lige og underviserne omkring undervisningsplanen og de andre 
spørgsmål fra UU. 
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4. Kursusevalueringer Efterår 2022 - versioner uden personkommentarer 
gennemgås. Versioner med personkommentarer sendes til VIP 
JS: det er tydeligt at jo flere forelæsere der er på et kursus, jo mere forvirret er 
de studerende. 
UU vender de studerendes feedback. 
Det blev besluttet, at HHJ og LC vender kurset "Fagets videnskabsteori og 
etik: Kemi og Medicinalkemi" med den kursusansvarlig. 
Evalueringer for støttefag er ikke indhentet idet studieadministrationen ikke 
har ressourcer til at trække rapporter.  

5. Handleplan 2022/2023 
Flyttes til næste møde. 

6. Evt. 
Aftagerpanel: 
JS: Er der feedback fra mødet med aftagerpanelet? 
Der var enighed om, at det var et rigtig godt møde, og at det er godt at høre, 
hvad aftagerpanelet har brug for, bl.a. fastholdelse af 2-årige kandidatuddan-
nelser. 
 
Grundlæggende GMP: (Good manufacturing practice) 
ML spørger om det kan udbydes i samarbejde med andre Instituttet. Bla. for 
at holde prisen nede. 
UU: Vurderer at Instituttet kan godt kan lægge lokaler til. ML undersøger 
yderligere. 
 
Digital Eksamen 
DR efterspørger guide til når de studerende skal til Eksamen. MP henviser til 
de halvårlige informationsmøder om Digital Eksamen og til Studieportalen. 
Her skulle de studerende blive klædt på til eksamenerne. 

7. 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 undersø-

ger mulighed for rammeud-

videlse) 

JS og 

LNC 

Afventer stu-

dienævnet. 
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17.12.19 

Kursus evalu-

eringer: mate-

matikkurser 

for kemi og 

medicinalke-

mistuderende 

E19, E20 og 

E21 

Det blev besluttet, at der 

nedsættes en arbejdsgruppe 

bestående af HHJ, HB, 

Steen Uttrup og Frank Jen-

sen, med de studerende 

som sparringspart-

ner.  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 ned-

sætte en arbejdsgruppe 

OC,  MG, 

HB og 

MBR 

I proces 

25.05.22 

Eksamen i 30 

og 60 ECTS 

specialer 

Det blev besluttet at op-

rettet en ny kolonne på 

studieportalen " Gode 

råd", som der allerede er 

for Bachelorprojekt. 

Her skal den stude-

rende  bla. kunne læse 

om retningslinjer for spe-

cialet, antal sider m.m. 

Når det skriv er færdigt, 

sørger MP for at få det 

lagt på Studieportalen. 

Optælling på VIP-semi-

nar-busopgaver ang. antal 

sider på hhv. 10, 30 0g 60 

ECTS 

JS og MP I proces 

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  in-

den mødet, da NAT også 

bliver berørt af denne be-

slutning. 

JS 

Efter mødet 

med aftagerpa-

nelet afventer 

vi udspil fra re-

geringen. Af-

sluttet 
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20.12.22 

Evt.  

Kursusevalue-

ring E22 

HB og MB oplever færre 

svar på Kursusevaluering 

E22. Er det pga. nyt sy-

stem? Vil gerne se en samlet 

statistik. 

JS  

26.01.23 

Indkomne æn-

dringer til 

kursuskatalo-

get E23 

Introduktion til Kemi: JS 

rundsender opdateret 

tekst på mail til godken-

delse. 

JS 
 

26.01.23 

Kursusevalue-

ringer Efterår 

2022 

HHJ og LC vender kurset 

"Fagets videnskabsteori og 

etik: Kemi og medicinal-

kemi" med den kursusan-

svarlig. 

HHJ og 

LC 
 

 

 


