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Mødested: 1872-447 

Forum/emne: UU-møde 

 

Deltagere: Charlotte Rohde Knudsen, Magdalena Pyrz, Claus Oxvig, Malene Hvid, Malthe 

Kjær Bendtsen, Lisa Ørsnes, Trine Juul Kristensen (studievejleder, Molekylærbiologi), Morten 

Øgelund Overgaard (studievejleder, Molekylær medicin), Sara Lassen (ref.) 

 

Fraværende: Michael Etzerodt, Lotte Bjergbæk, Knud Larsen 

 

Dagsorden: 

 

Referat 

1. Meddelelser/orientering 

a. Kursusrevisioner (2 min) 

b. EduIT-ansøgninger fra MBG (5 min) 

c. Afholdt GMP-kursus (5 min, Knud Erik Larsen) 

2. Har vi brug for et kandidat-kursus i GMP (Good Manufacturing Practice) (20 

min)? 

a. SDU som model (Knud Erik Larsen) Se denne side (link). 

b. Udformning og afholdelse af kursus 

c. Økonomi 

3. Uddannelsestjekkeren (10 min) 

a. Status og sidste ændringer?  

Bilag: Forslag til endelig version for Molekylærbiologi. Den er bilagt 

både med og uden ”tracked-changes”. 

4. Kursusevalueringer (20 min) 

a. Gennemgang af vedhæftede bilag med henblik på identificering af 

opmærksomhedspunkter  

b. Diskussion af hvordan kursusevalueringer skal behandles fremadret-

tet 

Bilag: kursusevalueringer for kandidat- og bachelorkurser uden kom-

mentarer 

5. Posterdag (10 min) 

a. Diskussion af nyt format: tid, sted og indhold 

6. Invitation af Kristine Kilså til næste UU-møde (10 min) 

a. Diskussion af format og indhold 

7. Status på planlægning af hyttetur (5 min) 

8. Eventuelt 

 

 

https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=searchfagbesk&internkode=bmb839&lang=da
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Referat: 

 

 

Ad. 1: 

 
- Sara og Charlotte har aftalt med Lisbeth Heilesen, at UU-referaterne fremad-

rettet kommer på udvalgets side på instituttets hjemmeside. 

 
a. Der er kommet ønske til to kursusrevideringer: Bioinformatik og programme-

ring samt Biomolekylær struktur og funktion.  

- UU har godkendt på mail, og Charlotte indmelder ønskerne til studie-

nævnet til godkendelse. 

 

b. MBG har sendt to ansøgninger: 

- Fra Ditlev (forlængelse af tidligere bevilling til Biomolekylær struktur 

og funktion): vil introducere quizzer, som studerende kan bruge til at 

teste og forbedre deres viden, og som automatisk genererer skriftlig 

feedback. Desuden vil der være obligatoriske afleveringer, som vil 

køre med skematiseret instruktorfeedback, inkl. mulighed for per-

sonlig feedback.  

- Fra Magdalena (Calculus alpha): vil lave små videoer med hjælp fra 

studentermedhjælpere, som konkret kan fremhæve elementer fra 

kurset, der bliver anvendt i molekylærbiologiske sammenhænge. For-

skere og kursusansvarlige inviteres til at byde ind med forslag. Video-

erne skal indlejres på mentorordningen, så relevansen af kurset kan 

blive adresseret tidligt i studiet. Projektet kan måske udbredes til an-

dre kurser, f.eks. Organisk kemi.  

- Man forventer svar på ansøgningerne i uge 8. 

 

c. Udsættes til senere møde, da Knud er fraværende. 

 

Ad. 2: 

 
- Udsættes til senere møde, da Knud er fraværende. 

 

 

Ad. 3: 

 

a. Uddannelsestjekkeren er klar. Charlotte sender både Molekylærbiologi og 

Molekylær medicins udgaver til Kamilla fra VEST, så den bliver klar til U-days 

lige om lidt. 

https://mbg.au.dk/om-instituttet/udvalg/uddannelsesudvalg


 

 
AARHUS 

UNIVERSITET 

FACULTY OF NATURAL SCIENCES 

UU-møde, 

Molekylærbiologi 
 

Sara Lassen 

 

Dato: 10. februar 2022 

 

Side 3/4 

 

Ad. 4: 

 

- Der er kommet et nyt kursusevalueringssystem. Udvalget spørger til, om man 

kan få en mere gennemskuelig oversigt over resultaterne, f.eks. grafisk.  

- Sara har sendt kommentarerne til Kursusevalueringsteamet, som er opmærk-

somme på det – designet af rapporterne er aftalt med alle fakulteter på AU, 

så det bliver ikke ændret lige nu, men teamet tager det med videre.  

 
a. BA: Arbejdsbyrden generelt: det foreslås at identificere, om problemerne er 

størst på bestemte semestre eller kurser, og så bede de relevante kursusan-

svarlige koordinere med hinanden, så de studerende får udjævnet presset. 

Byrden må gerne tangere svarkategorien “For stor” for at udfordre de stude-

rende. 

 

KA: Arbejdsbyrden på bestemt kursus: det foreslås at tjekke tidligere års  

evalueringer samt at tjekke kommentarerne fra evalueringen for kurset. 

 

 Note fra studieadministrationen vedr. Molekylærbiologisk projekt: Det 

vækkede undren, at spørgsmålet om “udbytte af den faglige vejledning (fra 

virksomheden)” havde fået høj svarprocent i forhold til, hvor få studerende, 

der skriver projekt i samarbejde med en virksomhed.  

Kursusevalueringsteamet har opdaget, at studerende hverken kan svare 

“Ikke relevant” eller springe spørgsmålet over, så svarprocenten er misle-

dende. Det skal nok blive rettet op til næste gang. 

 

Ad. 5: 
 

a. Det foreslås at holde posterdag i april, så det ikke bliver oven i en stresset ek-

samensperiode. Messeformatet fungerer, men skal måske omtænkes. 

 

Øvrige forslag: 

- Start med introduktion i auditorie, hvor man kan adressere mange ting fra 

start – bl.a. at man ikke behøver have alt på plads endnu, at man kan finde 

lignende projekter hos forskellige vejledere, hvordan et bachelorprojekt fun-

gerer (evt. med deltagelse af en tidligere bachelorstuderende), osv. 

- Efter præsentation kan de studerende besøge vejlederne i deres lab. 

- Vejlederne kan opfordres til at tage deres nuværende studerende med. 

- Plakaterne kan blive hængt op efterfølgende, f.eks. på reposerne. 

- Etablere en “postervæg” med årets projektpostere i kælderen ved autokla-

ven, så studerende kan kigge videre. 
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- Skab en forbindelse til noget socialt – f.eks. ved at servere kaffe/kage/pizza, 

eller ved at lægge arrangementet, så en fredagsbar kan lægges i forlængelse. 

Ad. 6: 

 

a. Det ville være godt at invitere Kristine Kilså i forbindelse med noget LØ til 

rundvisning i fagmiljøet, f.eks. i uge 16-17. Mulighed for at fortælle om stu-

denterinddragelse og de nye faciliteter. 

Hun vil også gerne besøge Rote Zone og foreningerne generelt, men hun  

skal besøge UU først. 

 

Ad 7: 

- Det meste er booket. For to uger siden var der 35 tilmeldte, og foreningerne 

har lavet en facebook-event og spreder generelt rygtet. Man vil forsøge at få 

udbredt budskabet yderligere, f.eks. bede Jan Trige reklamere for det til en 

Metabolismens koncepter og design-forelæsning. 

 

Ad 8: 

- Malthe spørger ind til, om der er nyt om det bioinformatik-valgfag, der tidli-

gere er blevet snakket om – sidst det var oppe, blev det skudt til hjørne indtil 

flytningen til universitetsbyen var ovre. Charlotte siger, at vi kan tage det op 

igen til næste UU-møde. 


