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Mødedato: 07.12.2022 
Mødested: 1872-547  
Mødeemne: UU-møde molekylærbiologi 
 
Deltagere: Charlotte Rohde Knudsen, Lotte Bjergbæk, Malene Hvid, Bjørn Panyella 
Pedersen, Claus Oxvig, Magdalena Pyrz, Knud Erik Larsen, Morten Øgelund Over-
gaard (studievejleder, Molekylær medicin), Christina Konstmann Søndergaard (stu-
dievejleder, Molekylærbiologi), Melissa Toft Furman, Jacob Youssef Ali, Niels Rys-
gaard Sørensen, Mina Ansari-Jou Bendz (observatør), Sara O’Keefe (ref.).  
 
Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 

3. Velkomst af nye studentermedlemmer og præsentationsrunde 

4. Orientering 

• Uddannelsesevaluering af MBGs uddannelser 2023 

• Epinion, aftagerbehovsanalyse i forbindelse med uddannelsesrevision 
• Andet? 

5. Kort opsummering/evaluering af mødet med aftagerpanelet (15 min) 
6. Forslag til ”opstramning” af info på studieportal  

• ”Sammensætning af kandidatprogrammet”  

• Tips og tricks til udfærdigelse af bachelorrapporten   

• Vejlederrollen  

• Andre forslag? 

7. Gennemgang af kursusevalueringer 
8. Planlægning af uddannelsesdag; indhold, tidspunkt, format?  
9. Eventuelt 
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Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden er godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat 

Referat fra sidste møde, den 12.10.2022, er godkendt.  

 

3. Velkomst af nye studentermedlemmer og præsentationsrunde 

Punktet udskydes til næste møde, da de nye medlemmer ankom senere.   

 

4. Orientering  

• Uddannelsesevaluering af MBGs uddannelser 2023 
Hvert 5. år afholdes uddannelsesevaluering mod fokus på det fremadret-
tede udviklingsperspektiv for uddannelserne.  
Næste år skal MBGs uddannelser afholde et udvidet evalueringsmøde. 
Mødet skal resultere i konkrete tiltag, der kan forbedre uddannelsen og 
sikre kvalitet og faglighed.  
 
Inden mødet skal  indholdet besluttes, der skal udfærdiges en selvevalue-
ringsrapport samt nedsættes et ekspertpanel. Panelet skal bestå af tre eller 
flere eksterne og interne eksperter. Desuden skal der afholdes formøder 
og studenterdeltagelse skal prioriteres.  
 
En underviser pointerer, at muligheden skal bruges på at fokusere på de 
fremtidige uddannelser. UA (Uddannelsesansvarlige) Charlotte vil under-
søge, om evalueringen af molekylærbiologi og molekylær medicin kan læg-
ges sammen. 

 
• Epinion, aftagerbehovsanalyse i forbindelse med uddannelses-

revision 
Epinion er hyret til at lave en aftagerbehovsanalyse som undersøger, 
hvilke konsekvenser sammenlægningen af uddannelserne har for arbejds-
markedet.  
 
Der laves to analyser: 1) En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 
relevante virksomheder. Her afdækkes erhvervslivets efterspørgsel på 
kompetencer nu og i fremtiden. 2) En kvalitativ behovsanalyse, hvor der 
arrangeres en workshop blandt deltagere med et mere indholdsrigt og nu-
anceret output.  
 
Claus har udarbejdet baggrundsmateriale, hvor der står lidt om baggrun-
den for uddannelsens sammenlægning, hvad der kommer til at ske frem-
adrettet og hvilke spørgsmål, vi gerne vil have svar på.  
Knud har lavet liste over relevante virksomheder baseret på LinkedIn, 
alumnenetværk m.m. 
 
Det diskuteres, hvordan det sikres, at de relevante virksomheder udvælges 
til undersøgelsen, samt at der er en alsidig repræsentation af virksom-
hedstyper. Der er enighed om, at der ville være fint at få en dialog herom.  

 
 



 

 
AARHUS 

UNIVERSITET 
TECHNICAL SCIENCES 

Referat 
 

Sara O'Keefe 

 

Dato: 14. .december 2022 

Ref: Sao 

 

Side 3/5 

 
 

5. Kort opsummering/evaluering af mødet med aftagerpanelet 
Den 10. november blev der afholdt møde med det fælles aftagerpanel for ud-
dannelserne i molekylærbiologi og molekylær medicin. Det var et godt møde 
med god aktivitet – både blandt studerende og repræsentanter i aftagepanelet.  
I store træk blev følgende punkter drøftet: 

 
Ledighedsstatistik og dimensionering:  

- Aftagerpanelet fandt ikke at kurven gav anledning til bekymring, når alle kom-
mer i relevant job.  

- Det er naturligt, at det tager tid (knap to år). 
 
Uddannelsesrevision: 

- Der var enighed om det naturlige i at slå uddannelser med så store ligheder 
sammen 

- Der var ingen umiddelbare anmærkninger, men navn skal gerne være genken-
deligt. 
 
Erhvervsparathed: 

- Der var generel tilfredshed med vores karrierefremmende tiltag 
- Dimittender skal dog være bedre til at forklare deres kompetencer. Ikke kun 

det kernefaglige, men også hvad der ligger udover, f.eks. projektstyring og di-
gitale kompetencer.  
 
Kompetenceafklaring: besidder vores kandidater de relevante kompetencer? 

- Panelet mente, at de kernefaglige kompetencer er vigtigst - men også statistik, 
digitalitet. 

- 60 ECTS-speciale er vigtigt for at opnå tilpas grad af selvstændighed.  
 
UU drøfter, hvordan den nye uddannelse kan gives et stærkt brand. Her kan 
blandt andet findes inspiration i kandidatuddannelsen i Human Biologi ved 
KU, som lykkedes med dette, da uddannelsen blev oprettet. Der er forslag om 
et større fokus på erhvervsprojekter, så virksomhederne får øjnene op for de 
studerende. Desuden diskuteres navnet på den nye uddannelse. Her skal der 
findes en balance mellem, at det er genkendeligt for aftagere, men også til-
trækker studerende.  

 
 

6. Forslag til ”opstramning” af info på studieportal  
UA Charlotte bliver jævnligt kontaktet af studerende, der har problemer med at 
finde den relevante information på hjemmesiden. Hun har derfor følgende forslag 
til revision af indholdet:  
 
- Information om sammensætning af kandidatprogrammet er forældet. Det 

opdateres.  
 
- Der udarbejdes et dokument med tips og tricks til udfærdigelse af bachelor-

rapporten (Charlotte har vedhæftet inspiration fra KU). Information i kursus-
kataloget er en start, men ikke fyldestgørende. I LGR-gruppen (repræsenteret 
ved Lotte Bjergbæk) haves også et dokument, som kan tjene som inspiration.  
Studerende vurderer, at der er et generelt behov for denne slags information. 



 

 
AARHUS 

UNIVERSITET 
TECHNICAL SCIENCES 

Referat 
 

Sara O'Keefe 

 

Dato: 14. .december 2022 

Ref: Sao 

 

Side 4/5 

Det aftales, at Charlotte laver en MBG-udgave af dokumentet og sender rundt 
til UU. 

 
- Vejlederrollen – hvordan er det med intern/ekstern vejleder? Der er forvirring 

blandt de studerende om, hvem der gør hvad. Det skal præciseres på hjemme-
siden om projekter og speciale. 

 
Der er lavet et fint skriv af studenterstudievejleder omkring valgfag på bachelor-
delen af molekylærbiologi-uddannelsen. Næste skidt kunne derfor være at udar-
bejde information om valgfag på kandidaten.  
 
Kommer man i tanke andre forslag, kan man kontakte Charlotte. 

 
7. Gennemgang af kursusevalueringer 

UA Charlotte gennemgår kursusevalueringer for forår 2022.  

 

For bachelorfagene ser responsrater fine ud, og er blevet forbedret de seneste år. 

Tallene ser også overordnet fornuftige ud.  

 

UU drøfter, hvad der gør forskellen på de forskellige kursers responsrater. Det 

konkluderes, at mange af kurserne med høj respons lægger evalueringen i en af de 

sidste sidste forelæsninger.  

 

For bachelorprojekt har Charlotte gennemgået kommentarer, og er nået frem til, 

at der er stor usikkerhed om, hvordan opgaven gribes an. Charlotte og Studenter-

studievejleder er derfor blevet enige om, at lave en fælles intro til bachelorprojek-

tet i slutningen af januar/starten af februar.  

En underviser kommenterer, at det er naturligt at være i tvivl, da det er et indivi-

duelt projekt, hvor man skal arbejde selvstændigt. De studerende er vant til flere 

specifikke krav på de rapporter, der skriver. Det er den første opgave, hvor der i 

højere grad er frie hænder, og der ikke er et bestemt facit. 

Der er forslag om, at der findes en balance, hvor vejledning ikke bliver for detalje-

orienteret, men at de studerende også skal være undersøgende. Desuden kunne 

der måske være nogle flere retningslinjer for vejledere, så der er klarhed over, 

hvor ansvaret ligger.  

 

På kandidatfagene er responsraterne ikke lige så høje, men her er holdene også 

mindre. Overordnet ser det fornuftig ud.  

 

8. Planlægning af uddannelsesdag; indhold, tidspunkt, format?  

Det aftales, at planlægning af uddannelsesdag udskydes til, at der er flere brik-

ker på plads i forhold til sammenlægningen af uddannelserne, samt at der er 

noget konkret, der er behov for input til. 

 
9. Eventuelt 
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• GMP- kursus 
I forlængelse af drøftelse på sidste UU-møde, efterspørger studerende 
fortsat et GMP-kursus. Der henvises til SDU, hvor de studerende tilbydes 
dette.  
Studerende har snakket med prodekan Kirstine Kilså og efterspurgt et 
GMP-kursus på fakultetet. Det var ikke en mulighed.  
 
UA Charlotte fortæller, at der tidligere har været afholdt GMP-kursus for 
Corona-midler, men at MBG ikke har midler til at betale for et ekstern 
kursus i GMP.  
Undervisere pointere, at kurser på universitetet skal være forskningsbase-
rede samt at GMP-kurser ikke er ECTS-certificerede. Desuden taler Afta-
gerpanel for kernfaglige færdigheder fremfor erhvervsparathed. Her 
mangler helt konkret bevis for, at et GMP-kursus giver bedre jobmulighe-
der.  
 
Der er forslag om, at studenterforening selv arrangerer et oplæg om GMP.  
De studerende har desuden set et Ph.d.-kursus om GMP på Health. De op-
fodres til at tage kontakt til den kursusansvarlige og høre, om der er nogle 
muligheder her.  

 
• OCR-behandling af dokumenter  

De studerende foreslår, at OCR-behandling af dokumenter gøres obligato-
risk for undervisere på alle kurser. Som det er nu, skal studerende med 
dysleksi selv OCR behandle alle dokumenter. Det handler om ældre eller 
indscannede dokumenter. Det er meget forskellige fra kursus til kursus, 
hvor mange dokumenter, det drejer sig om.  
 
Charlotte tager fat i de kursusansvarlige på de kurser, hvor problemet lig-
ger. Hun overvejer at sende besked ud om, at det er almindelig standard 
fremover.  

 

 


