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Mødedato: 18/08-22 
Mødested: 1593-213 
Mødeemne: Uddannelsesudvalgsmøde 
Deltagere: Morten Foss (MF), Jeppe Vang Lauritsen (JVL), studievejleder 
Lasse Desdorf (LD), Monika Gejl Kristensen (MGK), Ida Johanne Haugaard 
Sørensen (IHS), Malene Plougmann (MP) (ref.) 
Referat: 

1. Morten Foss er ny Uddannelsesansvarlig og byder velkommen. 

2. Dagsorden og referat fra d. 12. maj 2022 er godkendt. 
Det blev besluttet, at så snart referatet ligger i Labbook, forpligter medlem-
merne sig til at læse det igennem, så evt. kommentarer ikke først bliver påpe-
get på det næste møde. 

3. Kursusevalueringerne F22 bliver gennemgået. 
LD: Studienævnet har besluttet, at evalueringerne for Bachelorprojekter, Spe-
cialer og Individuelle projekter rykkes til d. d. 18.01 og d.18.06, så hele projek-
tet, og ikke kun dele af det, kan blive evalueret. 

4.  Kursusrevision F23 bliver gennemgået.  
1. Bachelorkurser  

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

2. Biologi for nanoscience - ingen ændringer 
3. Biomolekyler i nanoscience - opdatering af information om 

reeksamen.  
Godkendes ikke, da Studienævnet i denne uge har præciseret 
at den form for reeksamen ikke vil blive godkendt. UU anbe-
faler, at man kan overveje at omlægge den ordinære eksa-
men fra skriftlig til mundtlig. 

4. Eksperimentelle nanoøvelser 2 - ingen ændringer 
5. Nanosyntese og nanomaterialer  - ingen ændringer 

2. Kandidatkurser  
1. Application of synchrotron radiation in nanoscience - som-

merkursus - endnu ingen ændringer, men på vej. Drejer sig 
om småændringer så som nye datoer, så det godkendes 

2. Erhvervsprojekt ved nanoscienceuddannelsen - ingen æn-
dringer  

3. Individuelt projekt i nanoscience - ingen ændringer 
4. Nanoscale Bioimaging and Single Molecule Biophysics - ingen 

ændringer  
5. Speciale i nanoscience - opdatering af links, information om 

specialekontrakt og beskrivelse af specialeeksamen. Godken-
des 

6. Trends in Nanoscience - Communication and Entrepreneur-
ship - tilføjelse af bæredygtighedselement og ændring af for-
udsætninger for prøvedeltagelse pga. ny eksamensbekendtgø-
relse. Godkendes 

5. Evt. 
MGK: kan vi gøre noget mere for at reklamere for vores kurser, nu der bliver 
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optaget færre studerende.  Kan vi sælge os selv bedre til ex. Kemi og Moleky-
lær biologi? 
Jeppe: der mangler en studerende til Outreach udvalget, så de studerende må 
gerne sige til, hvis de kender nogen der kunne være interesseret. 

6. Opsamling på beslutningspunkter  
Ingen punkter på oversigten. 

 


