
 

 

 

 

Nat-Tech Undervisning og 

Eksamen-System (UVAEKA S)  

Aarhus Universitet  

Ny Munkegade 120 

8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 

Fax: +45 8715 2068 

E-mail:  studieservice.st@au.dk  

Web: 

https://www.au.dk/studieservice/na

t-tech 

 

Referat 
 

Malene Plougmann 

 

Dato: 8. februar 2022 

Ref: MP 

 

Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 

TECHNICAL SCIENCES 

 
Mødedato: 08/02-22 

Mødested: 1593-213 

Mødeemne: Undervisningsudvalgsmøde 

 

Deltagere: Trolle Linderoth (TL), Rikke Meyer (RM), Duncan Sutherland 

(DS), Christian Kirkegaard (CK), Anders Vestergaard (AV), studievejleder 

Lasse Desdorf (LD), Steffen Holleufer (SH), Duncan Sutherland (DS), Monika 

Gejl Kristensen (MGK), Ida Johanne Haugaard Sørensen (IHS), Malene Ploug-

mann (MP) (ref.) 

 

Referat  

1. Dagsorden og referat fra d. 12. januar 2022 er godkendt 

2. Kursusrevision  
1. Bachelorkurser 

1. Bachelorprojekt i nanoscience - opdatering af link til VIP/Stu-
dent matchmaking og information om kontrakt / Godkendt 

2. Eksperimentelle nanoøvelser 1 - opdatering af antal labøvelser 
og omlægning til Q1 / Godkendt 

3. Kvantemekanik for nanoscience - omlægning til Q2 /God-
kendt 

4. Nanokarakterisering / Ingen ændringer 
2. Kandidatkurser 

1. Biomaterials - næste år kører kurset uden aflevering af rap-
port / Godkendt 

2. Biomolekylær nanoteknologi og syntetisk biologi - opdatering 
af navn og tilføjelse af design-spor / Godkendt 

3. Cleanroom-based Micro- and Nano-Fabrication / Ingen æn-
dringer 

4. Erhvervsprojekt / Ingen ændringer 
5. Individuelt projekt - tilføjelse af information om projektkon-

trakt (for både 5 og 10 ECTS projekt) / Godkendt 
6. Nanomedicine - internationale speakers tilføjet / Godkendt 
7. Speciale - opdatering af links, information om specialekon-

trakt og beskrivelse af specialeeksamen / Godkendt 

3. Mundtlige eksamener for internationale studerende. 
En del internationale studerende er ikke vant til at gå til mundtlige eksamener 
i deres hjemland.  
Det blev beslutte, at Instituttet skal være opmærksom på at anbefale de stude-
rende at henvender sig til den kursus ansvarlig, for at blive klædt bedst på til 
eksamen. TL vil nævne det på VIP møderne. Og sørge for at det bliver taget 
med på Intromøderne til de Internationale Studerende. 
Mundtlige eksamener er forskellige; ofte forventes det at den studerende kan 
lave en "mini forelæsning" på det niveau, der er blevet undervist i og svare på 
opfølgende spørgsmål.  
Det er mange studerende der har gode erfaringer med de kurser der øver 
mundtlige eksamener i undervisningen. 
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4. Bæredygtighedselementer i kurser 
AU har en hjemmeside hvor kurser med bæredygtighedselementer fremgår. 
TL gennemgår kort denne.  
Det blev besluttet, at vi ved næste revision af kursusbeskrivelser vil arbejde 
med at nævne relevante bæredygtighedstemaer. 

5. NAT Uddannelsesdag med fokus på overgangen fra gymnasiet til universi-
tetet bliver d. 18.03.22. 

6. Opsamling på beslutningspunkter 

Dato: Emne: Beslutning 

An-

svar-

lig 

Sta-

tus 

23.02.21 

Perspektive-

rende/Inspire-

rende foredrag 

Der er nedsat en arbejds-

gruppe 

TRL 

og 

RM 

Af-

slut-

tet 

02.12.21 

Kontrakter for ba-

chelorprojekter og 

individuelle pro-

jekter 

Der skal også udarbejdes 

tekster til kursus kataloget, 

så MP kan opdatere både 

dem og studieportalen. TRL 

tjekker op på Specialer 

TRL 

og MP 

Af-

slut-

tet 

7. Evt. 
Der var intet til dette punkt. 

 

 


