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1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt  

 

2. Godkendelse af referat fra møde 16.08.2017 
Taget til efterretning. NTE vil se på punkt 5c og sende kommentarer til PW. NTE 
 

3. Studentersager 
a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 

Taget til efterretning. 
b) Ansøgning om afholdelse af reeksamen i udlandet 

Studienævnet vedtog at give afslag. 

 
 
 
EBL 



 
c) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg samt 24 mnds reglen 

Studienævnet vedtog at give dispensation. 
d) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg 

Studienævnet vedtog at give afslag. 
e) Ansøgning om dispensation til 4. og 5. prøveforsøg 

Studienævnet vedtog at give dispensation. 
f) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg samt 24 mdns reglen 

Studienævnet vedtog at give afslag. 
 

4. Orientering 
a) Indstilling af nyt studienævnsmedlem, Mads Koustrup Jørgensen 

Velkommen til Mads hvis indstilling er blevet godkendt. 
b) Afgørelser vedr. 2 eksamensklager, NMR og MS 

NTE orienterede om 2 eksamensklager, hvor fakultetet ikke har givet medhold. 
c) Ny film om Kemiteknologi 

Skolen har fået lavet en ny film om Kemiteknologi, nu med fokus på arbejdslivet ef-
ter studiet. Studienævnet synes godt om, at den fokuserer mere på det faglige 
fremfor fritidsinteresser og lign. 

d) K-SN mødekalender 2018 
Studienævnet vedtog at de fastsatte datoer er ok. Mødekalenderen vil blive lagt på 
hjemmesiden 

e) Studiemiljøtiltag på FRBV 7H 
Der vil blive lavet flere studiepladser i bygningen grundet det øgede antal studeren-
de. 

f) Standarddagsorden til SN-møder 
NTE foreslog, at SN benytter en standardiseret dagsorden, hvilket blev vedtaget. 
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5. Diskussion 

a) Nye medlemmer af K-SN’s aftagergruppe 
3 medlemmer af aftagergruppen stopper, så der skal findes nogle nye medlemmer. 
NTE vil indhente navneforslag inden næste SN-møde. 

b) Titel til dimittender i Miljøteknologi/miljøvidenskab 
Studienævnet vedtog at de allerede indskrevne studerende på Miljøteknologi be-
holder denne titel. 

c) Analyse af effekten af dispensation til ekstra prøveforsøg 
NTE har undersøgt, hvad der er sket med de studerende, der har fået dispensatio-
ner. De fleste har formået at gøre uddannelsen færdig. Sandsynligheden for ikke at 
færdiggøre uddannelsen er større, hvis der er mangler på 1. studieår. 

d) Klage over eksamen i Marine Pollution 
Eksamenstidspunktet skal oplyses senest 2 uger før og ikke kun eksamensdatoen, 
hvilket fakultetet har meddelt studienævnet i forbindelse med en klage. Fremover 
foreslås det, at studiesekretæren sætter eksamenstidspunkter på planen, hvor der 
afsættes 20 minutter til mundtlig reeksamen.   
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6. Studieordninger 

a) Godkendelse af individuelle studieordninger, 4+4 ordningen 
Studienævnet godkendte studieordningerne samt det generelle format af 4+4 stu-

 
 



 
dieordningen. 

b) Indførelse af obligatoriske aktiviteter på kurser på 1. studieår 
Det foreslås, at man i studieordningerne under prøveformen ved visse kurser ind-
skriver, at aktiv deltagelse er en forudsætning for deltagelse i eksamen. Undervise-
ren vil skulle tage stilling til, hvad aktiv deltagelse betyder. Det vil skulle implemen-
teres fra september 2018. 

c) Godkendelse af revideret struktur på 1. studieår 
Dekanen har godkendt den reviderede struktur på 1. studieår mht P0 og P1 projek-
terne. 
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7. Kvalitetssikring 

a) Undervisningsevaluering F17 
Skolen har sendt et regneark over evalueringen af undervisningen for foråret. Ved 
K-studienævnet har en lidt større andel af studerende på flere spørgsmål svaret 
’dårligt’ sammenlignet med de øvrige studienævn under skolen, men ellers ligner 
studienævnenes resultater hinanden. De studerende i Esbjerg er mere tilfredse med 
det fysiske miljø end studerende i Aalborg og Kbh. JN og ER: Der er problemer med 
larm (græsslåning under eksamen og larm fra vandrør) samt mangel på grupperum i 
Aalborg. NTE vil undersøge, om der i undersøgelsen kan findes  andre indikationer 
på, hvorfor det fysiske miljø evalueres dårlige i AAL og CPH sammenlignet med i ESB 
. 

b) Tjek af semesterbeskrivelser mm i Moodle 
EN har checket, om alle modulbeskrivelser er lagt i Moodle. NTE vil skrive ud til alle 
undervisere, så de sidste beskrivelser kan komme på plads. 

c) Udmeldelsesbegrundelser 
Det er meget blandet, hvad studerende angiver som udmeldelsesbegrundelse. Ho-
vedårsagen er, at det faglige niveau har været for højt.  
Semesterreferater 

d) 2.sem Bæredygtig bioteknologi 
Taget til efterretning. 

e) 1.sem Aalborg 
Taget til efterretning. 
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8. Budget og regnskab 

a) SN bevillinger 
Taget til efterretning 

b) SN forbrug 
Taget til efterretning 

c) Ansøgning om midler 
Studienævnet vedtog at bevilge midlerne. Studienævnet vedtog at bevillingssum-
men pr. studerende fremover hæves til max. 2000 kr.  

 

 
9. Eventuelt 

JN: Listen over SN-medlemmer er ikke opdateret på hjemmesiden. EBL orienterer 
skolen. 

EBL 

 



 
Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


