
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 13. februar 2019 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Es-
bjerg og København 

 

Til stede fra Aalborg: Niels T. Eriksen (NTE), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ),  
Frederikke Kildeberg Paulsen (FP), Kim Tanja Hejselbak Nørgaard (KN), Emil Bock Nielsen (EN), Lars Haa-
strup Pedersen (LHP), Majken Pagter (MP) 

 Observatører: Anja Keldorff (AK), Charlotte Elbæk Nielsen (CEN), Kristina Velling Christensen (KVC) 

Til stede fra Esbjerg: Morten E. Simonsen (MES) 

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede:  

Dagsorden: 

1. Valg af formand og næstformand 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra møde 
4. Studentersager (lukket punkt) 
5. Orientering 
6. Diskussion 
7. Studieordninger 
8. Kvalitetssikring 
9. Eventuelt 

 

1. Valg af formand og næstformand     Action 
a) Valg af ordstyrer 

Studienævnet vedtog at NTE er ordstyrer. 
b) Valg af formand  

Studienævnet vedtog enstemmigt at vælge Lars Haastrup Pedersen som ny for-
mand for studienævnet. EBL underretter dekanen. 

c) Valg af næstformand 
Studienævnet vedtog at vælge Kim Nørgaard som næstformand i studienævnet. 
EBL underretter dekanen. 

 
 
 
 
 
EBL 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  



 
 
 

3. Godkendelse af referat fra møde 30.01.2019 

KN: Har 3.sem evalueret på eksamener over 2 dage? NTE: Nej, ikke endnu. Resultaterne 
fra survey xact er ikke klar endnu. 
Godkendt. 
 

 

 

4. Studentersager (lukket punkt) 
a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 

Taget til efterretning. 
b) Ansøgning om individuel studieordning 

Studienævnet vedtog at give afslag på en individuel studieordning men god-
kendte en ombytning af 7. og 9. semester. 

c) Ansøgning om dispensation til 6. samt 4. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 

d) Ansøgning om dispensation til 6. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 

e) Forespørgsel vedr. bachelorprojekt 
Studienævnet vedtog at give afslag.  

f) Ansøgning om udskydelse af afleveringsfristen for bachelorprojektet 
Studienævnet vedtog at give dispensation til aflevering primo august. 

 
 
 
 
 
EBL 

 
5. Orientering 

a) Beståelsesprocenter, Calculus og Almen kemi 
Dumpeprocenterne på Calculus og Almen kemi har aldrig været lavere. Dette kan 
skyldes en række tiltag fra bl.a. kursusholder som f.eks. indførelse af obligatoriske 
quizzer inden eksamen. 

b) Analyse af tidsforbrug ved bedømmelse af skriftlige eksamener 
Fremover skal underviserne ifølge den nye eksamensordning have 15 dage hver-
dage til at rette eksamensopgaver i stedet for de 20 hverdage, som de har haft 
tidligere. NTE har lavet en analyse af, hvor mange dage underviserne tidligere har 
brugt på at rette opgaver. De fleste undervisere har holdt sig indenfor 15 dage – 
gennemsnittet er 12,5 dage. 

c) Nyhedsbrev fra censorformandskabet på ingeniørområdet 
Man er nu forpligtet til at give aktindsigt i censorernes noter, som er taget i for-
bindelse med  eksamen. 

d) Evalueringsrapport over 7-trins skalaen 
Taget til efterretning. 

 

 
6. Diskussion 

a) Oversigt over udmeldelsesbegrundelser 
Problemet med spørgeskemaet er, at man kun må give én begrundelse for ud-
meldelse. Der kan godt være flere årsager. Vores studienævn ligner de øvrige stu-
dienævn. Taget til efterretning. 

 
 
 
 
 



 
b) Politik for opslag på Moodle opslagstavlen 

Studienævnet vedtog at opslag af politisk, religiøs eller seksuel orientering som 
udgangspunkt ikke skal opslås på Moodle. Det skal kun være fagligt relevante op-
slag. Hvis der opstår tvivl, vil studienævnet se på det. 

c) Ny eksamensordning på AAU gældende pr. 1. februar 2019 
Bedømmelsestiden er nedsat fra 20 til 15 dage for eksamener. Der er nu krav om, 
at forudsætninger for deltagelse i eksamen skal indskrives i studieordningerne. 
Det betyder for vores studienævn, at der skal søges om dispensation for de mo-
duler, hvor forudsætningen for deltagelse i eksamen forudsætter et vist antal af-
leverede opgaver. NTE, LHP og EBL vil sætte sig sammen og skrive dispensatio-
nerne. 

 
 
 
 
 
 
NTE, 
LHP, 
EBL 

 
7. Studieordninger 

Intet at bemærke  
 
 

8. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 7.sem Bæredygtig bioteknologi 

Taget til efterretning 
b) 7.sem Bæredygtig bioteknologi 

Der er et problem med ventilationen i et forelæsningslokale.  
c) 7.sem Bæredygtig bioteknologi 

Taget til efterretning. 
NTE foreslår, at LHP fremover sender evt. opmærksomhedspunkter til KVC som 
samler sammen og videresender til Fællesservice/Campusservice. 

 

 
9. Eventuelt 

FP: Må jeg benytte mentorerne til ”studerende for en dag”? De skal have løn for det. Se-
mesterkoordinatoren (KLL) for 1. studieår kan ikke se noget problem i det. Udgiften vil 
være den samme, om det er Frederikke eller én af mentorerne, som tager en potentiel 
studerende med rundt. NTE vil snakke med KLL og Anders om det. 
NTE: Tanken er at udbrede mentorordningen til Esbjerg også. 
 
FP: Skal jeg tage det online kursus i databeskyttelsesforordningen? EBL undersøger 
 
FP: Må man ikke være 5 i gruppen, når man skriver bachelorprojekt? NTE: Skolen havde 
en regel om, at man kun måtte være 4 personer. Der står ikke noget om det i de nuvæ-
rende regler, så der skulle ikke være noget i vejen for at være 5 i gruppen nu. Det kunne 
være et emne til et fremtidigt studienævnsmøde. LHP: Vi plejer at sætte en grænse på 6 
personer på Bioteknologi. 
 
NTE: Vi skal have kigget på de regler og andre dokumenter, der ligger på skolens hjemme-
side og have vurderet, hvilke ting der skal hentes over på studienævnets nye hjemmeside 
under instituttet. 
 

 
NTE 
 
 
 
 
EBL 



 
FP: Kan vi få en beskrivelse af, hvad man kan forvente af en vejleder? NTE: Det kunne 
man også se på ved et fremtidigt studienævnsmøde.  
 

 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 


