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AARHUS 

UNIVERSITET 

FACUALTY OF NATURAL SCIENCES 

 
Mødedato: 12.10.2022 
Mødested: 1872-547  
Mødeemne: UU-møde 
 
Deltagere: Charlotte Rohde Knudsen, Lotte Bjergbæk, Magdalena Pyrz, Malene 
Hvid, Bjørn Panyella Pedersen, Claus Oxvig, Morten Øgelund Overgaard (studievejle-
der, Molekylær medicin), Christina Konstmann Søndergaard (studievejleder, Moleky-
lærbiologi), Melissa Toft Furman, Sara O’Keefe (ref.).  

Program  
 
 
 
Dagsorden  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 

 

3. Orientering 

a. Revision af kursuskatalog 

b. Støtte til coding camps (digitale kompetencer; lektiecafé) 

c. Arbejdet med uddannelsesrevisionen. 

 

4. Har I ekstra punkter til dagsorden for møde med aftagerpanel?  

 

5. Formulering af NATs værdigrundlag  

 

6. Kort intro til kommende opgave til afklaring af vores kandidaters digitale 

kompetencer 

 

7. Eventuelt 

 
 
 
 
 
 
Referat 

Ad pkt. 1 

Dagsorden er godkendt. 

 

Ad pkt. 2 

Referat er godkendt. 
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Ad pkt. 3 

a.  Revision af kursuskatalog 

Uddannelsesansvarlige Charlotte orienterer om ændringer i kursuskataloget for 

F23. 

Følgende valgfag er blevet på engelsk: 

 Proteiner og deres interaktioner 

 Fra celler til organismer 

 

For kurset Metabolismens koncepter og design erstatter Bjørn Panyella Pedersen 

Michael Etzerodt. 

 

Tinna Stevnsner bliver kursusansvarlig for Generel molekylærbiologi og biokemi 

(for biologer) i stedet for Michael Etzerodt. 

Jan Trige Rasmussen, Christian Würtz Heegaard og Esben Lorentzen deler Mi-

chael Etzerodts øvrige opgaver.  

 

Biomolekylær strukturbestemmelse: Esben Lorentzen bliver kursusansvarlig i ste-

det for Søren Thirup. 

 

Generel biokemi (for kemikere) overgår til kemi. 

 

Ændring af prøveforudsætninger eller eksamensform: 

 Prøveforudsætningerne er ændrede for Metabolismens koncepter og de-

sign: Der kan ikke længere tjekkes aflevering af TØ-opgaver. I stedet bliver 

TØ-deltagelse et kriterium. 

 For kurset Proteiner og deres interaktioner har det været overvejet at æn-

dre eksamensformen for reeksamen, men kurset er endt med at fastholde 

skriftlig eksamen ved ordinær og reeksamen, da de to eksamener ikke må 

ikke have forskellige former.  

 

Der er desuden kommet et nyt kursus: Single-cell, Single-molecule: The Next Le-

vel in Cell Biolog. Det kører som udgangspunkt tre år i første omgang. Der er tale 

om tværfagligt kursus, der overvejende er eksperimentelt. Afholdelsen af kurset 

sker med støtte fra Novo Nordisk Fonden. 

Nogle studerende har misforstået koblingen mellem Molekylærbiologisk projekt 

(også kaldet præspeciale), dette kursus og det antal ECTS man kan få. Nogle har 

tænkt, at man automatisk kan få 10 ekstra ECTS. Det overvejes derfor, om der skal 

laves en præcisering i kursusbeskrivelsen.  

 

b. Støtte til coding camps 

På AU er det et centralt mål at sikre, at universitets dimittender er "digitalt kompe-

tente”.  
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På NAT er molekylærbiologi og molekylær medicin i fokus pga. høj arbejdsløshed i 

henhold til uddannelsernes indikatorkort. Instituttet har derfor fået en bevilling fra 

Universitets Strategiske Midler (USM) på kr. 88.000 til udvikling af en såkaldt ”coding 

camp” aktivitet, som tilstræber at gøre vores dimittender mere digitalt kompetente. 

I den forbindelse er det oprettet en studiecafé med trygge rammer og mulighed for at 

øve sig og stille spørgsmål. Midlerne er her anvendt på ansættelse af en instruktor 

samt en smule midler til forplejning.  

Der har været et godt fremmøde til studiecafeerne. De studerende har brugt cafeerne 

til at stille spørgsmål i vanskeligt stof og til forberedelse af TØ opgaver. Det har bety-

det, at de er mødt mere velforberedte op til TØ.  

En studerende fortæller, at hun selv har deltaget i studiecafeen. Det fungerer rigtig 

godt, og der er opbakning om det.   

Der følges løbende op på fremmødet.  

 

 

c. Revision af uddannelser 

Grundet stigende ledighed i henhold til indikatorkortene for molekylærbiologi og mo-

lekylær medicin er uddannelserne underlagt dimensionering, som vil blive skærpet 

yderligere frem mod 2026.  

Der arbejdes derfor på en revision og mulig sammenlægning af uddannelserne, så de 

bliver mere robuste uden tab af kvalitet. En sammenlægning vil desuden gøre op med 

den nuværende polarisering blandt de studerende og give et bedre studiemiljø. 

 

I denne forbindelse har prodekanerne for NAT og Health nedsat en arbejdsgruppe, der 

skal komme med et oplæg til denne uddannelsesrevision. Planen er, at de(n) ny(e) ud-

dannelse(r) skal køre fra 2024. Der skal derfor bl.a. laves behovsanalyser og indhentes 

støtteerklæringer fra bl.a. aftagerpanelet i løbet af foråret 2023.  

 

På nuværende tidspunkt er der arbejdet på et oplæg til en fælles bachelor med et ker-

nefagligt fundament inden for molekylærbiologi, biokemi, cellebiologi, human biologi 

og bioinformatik. Der overvejes desuden: (1) en ændring af støttefagenes omfang/ind-

hold, (2) at skabe en fornuftig balance imellem støttefag og kernefaglige fag på starten 

af uddannelsen for at øge fastholdelsen, (3) en reduktion af antallet af valgfag (måske 

stadig 2x10 ECTS), (4) at skabe en tilpas balance imellem molekylær medicinske fag og 

molekylærbiologiske fag.  

 

Sammenlignes de to bacheloruddannelser, er det tydeligt, at de ikke er så forskellige. 

Derfor er der enighed om, at det giver mening at lægge bacheloruddannelserne sam-

men ud fra ovenstående principper. Principperne skal dog op i en bredere diskussion. 

 

UU drøfter udfordringerne med at reducere i matematikken, særligt for nogle retnin-

ger på molekylærbiologi. Studerende foreslår en optimering af udbyttet af matematik-

kurserne. Her fremhæves calculus-eksamen, som er præget af udenadslære. Det kunne 
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være mere lærerigt, at man skulle beskrive noget og demonstrere en forståelse fremfor 

blot at plotte tal ind i et program og et CS-værktøj.  

 

Desuden drøftes en mere fleksibel placering af specialet. Det kunne give nogle flere 

muligheder, hvis det var mere fleksibelt, og der var længere tid til at modne tankepro-

cesser omkring problemstillinger.  

Der ses dog også udfordringer ved forslaget. Modellen kører på SDU, men umiddelbart 

er udmeldingen, at det ikke er administrativt muligt på AU. Desuden kunne der også 

være nogle problematikker omkring stress, at det splittes op og kører over en længere 

periode.  

En studerende mener, der er en pointe ift. stress samt at skulle tænke på lab i så lang 

tid. En anden kan dog godt se det spændende i at have mere lab tid. Men man kunne 

være uheldig at ende i et lab, hvor der er store ambitioner og dermed en forventning 

om, at den studerende lægger en større arbejdsindsats end det formelle antal ECTS.  

En underviser pointerer, at modellen kræver noget særligt fra vejledere, som skal være 

obs på, at man ikke har fuld tid i to år, men at de studerende også har kurser og lab 

sideløbende. 

Der er enighed om, at det ville kræve et særligt fokus på at passe på de studerende i 

processen, samt at de studerende skal inddrages i den fremadrettede drøftelse af mu-

ligheden.  

 

Der arbejdes desuden på et oplæg til en fælles kandidat. Dette arbejde er dog ikke helt 

påbegyndt endnu, og det er ikke endeligt besluttet, om der skal lægges op til én samlet 

eller separate kandidater.  

 

En underviser kommentarer, at den manglende mobilitet blandt dimittender er den 

egentlig årsag til den høje førsteårsledighed. Derfor skal der laves flere indsatser i for-

hold til at øge mobiliteten hos de nyuddannede. Studenterforeningerne har allerede 

fokus på mobilitet, og der er arrangeret studietur til både København og Hamborg. De 

studerende opfordres til at snakke mere om denne udfordring. 

 

Ad pkt. 4  

Der holdes møde med aftagerpanelet den 10. november 2022. Indkaldelsen kommer 

snarest – og med lidt kort varsel, men der kan desværre ikke rykkes på datoen.  

 

UA gennemgår dagsorden. Temaerne er dimensionering, sammenlægningen af uddan-

nelserne samt erhvervsparathed (hvad mener aftagerpanelet, der kan gøres for at re-

ducere arbejdsløshed). 

 

En studerende spørger, om man kan høre panelet, om det kunne give mening at give 

de studerende et GMP-kursus? 

UA fortæller, at det er diskuteret flere gange. Her har konklusionen været, at det skal 

virksomhederne nok sørge for selv. Men det kunne være fint at høre dem.  
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Der ligges stor vægt på, at de studerende deltager til mødet. De studerende gør dog op-

mærksom på, at der er arrangeret studietur den pågældende dato. En studerende vil 

undersøge om nogle fra MoGenS, der ikke skal med på turen, kan deltage.  

 

Ad pkt. 5   

Alle uddannelsesudvalg på NAT er bedt om at bidrage til en beskrivelse af NATs værdi-

grundlag. Helt konkret skal molekylærbiologi udvælge ét kursus, som er karakteristisk 

for uddannelsen. Det skal resultere i en beskrivelse (5-7 slides), som UA præsenterer 

ved en workshop for NATs uddannelsesansvarlige mfl. i december. 

 

UU er enige om at vælge bachelorkurset Molekylærbiologi 2. Her er tale om et stort 

kursus, som ligger midt i bacheloruddannelsen. Kurset tager afsæt i Det centrale 

dogme, og der gøres brug af både lab-øvelser, videnskabelig litteratur og analytiske 

problemstillinger.  

 

Magdalena og Lotte kommer med et udspil til besvarelse af spørgsmålene indeholdt i 

oplægget fra prodekan for uddannelse, Kristine Kilså, på baggrund af drøftelsen i UU. 

Der lægges op til, at de studerende også byder ind.  

 

Ad pkt. 6  

AUs Uddannelsesudvalg har besluttet, at alle uddannelser på hele AU skal gennemgå 

en systematisk proces, hvor det afklares hvilke digitale kompetencer, der er relevante 

for netop deres dimittender.  Processen sættes i gang i E22 med afholdelse af en række 

workshops som faciliteres af CED (Centre for Educational Development). 

 

En underviser foreslår, at der er en opmærksomhed omkring, hvilke konkrete initiati-

ver, der allerede eksisterer på uddannelsen samt at sætte ord på disse.  

 

Studerende fortæller, at det er rigtig godt, når undervisere gør klart, hvorfor man får 

stillet en bestemt opgave. Hvad er det for en kompetence, netop dette program giver? 

F.eks. at man skal lære Excel. Derfor opfordres derfor til en øget opmærksom på at 

forklare, hvornår der er tale om digitale kompetencer, og hvad man bruger dem til.  

 

Der er enighed om, at molekylærbiologi og molekylær medicin skal slås sammen i 

denne afklaringsproces. Der sættes nogle timer af til processen i sidste halvdel af ja-

nuar.  

 

Ad pkt. 7 

 

GMP-kurser 

En studerende har opfølgende kommentarer til drøftelsen omkring GMP-kurser.  
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Både på Københavns Universitet og Syddansk tilbydes de studerende GMP-kurser. Til 

et møde med fagforeningen IDA, blev det fremlagt, at GMP-kurser er godt for CVet. De 

studerende har estimeret, at der er omkring 11 uddannelser på NAT, som kurserne 

kunne være relevante for. Derfor er en studerende ved at formulere en mail til prode-

kan Kirstine Kilså med efterspørgsel på GMP-kursus. 

UA Charlotte vil undersøge mulighederne nærmere. Måske der kunne laves et tilbud 

på NAT-niveau som udbydes internt.  

 

 

 

 


