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 Studienævnet for Kemi, Miljø og 
Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 30. oktober 2019 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Es-
bjerg og København 

 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Majken Pagter (MP),  
Frederikke Kildeberg Paulsen (FP), Kim Tanja Hejselbak Nørgaard (KN),), Lars Haastrup Pedersen (LHP) 

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

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede: Emil Bock Nielsen (EN 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 11.09.2019 
3. Studentersager (lukket punkt) 
4. Orientering 
5. Diskussion 
6. Studieordninger 
7. Kvalitetssikring 
8. Budget 
9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt  

 

2. Godkendelse af referat fra møde 11.09.2019 
Godkendt  

 
3. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 
Taget til efterretning 

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

 
 
 
EBL 

 

4. Orientering 
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a) AAU valg 
I Aalborg er der lavet  valglister for hhv studerende og VIP -medlemmer. De nu-
værende VIP-medlemmer og studerende genopstiller til studienævnet. Der opfor-
dres til, at de studerende til forsker-fredag opfordrer studerende til at stemme. 

b) Frafaldsopgørelser pr. 6/9, 1. studieår 
Generelt er antallet af ikke-fremmødte studerende på alle studieretninger lavt. 
Optaget har været faldende i alle byer. Opgørelserne viser, hvem der har meldt 
sig ud, men ikke dem der bare bliver væk. 
Taget til efterretning.  

c) Ansøgning om sammenlægning af Kemiteknik og Olie-gasteknologi 
Ansøgningen er fremsendt, og vi afventer svar. Revision af kandidat-studieordnin-
gerne i Esbjerg er udskudt, til vi får besked vedr. sammenlægningen. 
Taget til efterretning. 

d) Ansøgning om kandidatuddannelse i bioprocesteknologi 
Ansøgningen er indsendt, og vi afventer svar. Hvis den godkendes, skal der hur-
tigt laves en studieordning. 
Taget til efterretning. 

e) Eksamensklage, 6.sem Esbjerg 
LHP orienterede om en eksamensklage, som er afvist af fakultetet. 

 

 
5. Diskussion 

a) ITX-Flex ved skriftlige eksamener 
Det er dét studienævn, der ejer kurset, der bestemmer eksamensreglerne i for-
hold til brug af ITX-Flex/digital eksamen. FP: Der er problemer med at køre ITX-
Flex, hvis man har en Mac computer og har installeret en opdatering. NTE fore-
slog, at der til digital eksamen/Moodle eksamen skal benyttes ITX-Flex. Hvis der 
er noget til hindring for dette, skal man søge om dispensation. Derudover skal 
der til alle eksamener som udgangspunkt benyttes computer. SN tilsluttede sig 
dette. FP: Man skal informere de studerende om muligheden for dispensation. 
Der kan evt. indsendes en gruppeansøgning. SN vil orientere de studerende om 
muligheden. 

b) Layout for eksamensplaner 
I Aalborg er det på eksamensplanen præciseret, hvilken underviser der har væ-
ret korrekturlæser. Eksamenssættene skal derudover indleveres i god tid. Hvis 
studiesekretærerne skal rykke for eksamenssæt mere end 1 gang, sættes studie-
lederen cc på mailen 2. gang. Der skal arbejdes på, at der også indføres korrek-
turlæsere i Kbh og Esbjerg. SN vedtog, at studiesekretæren i Esbjerg modtager 
en skabelon fra Aalborg, så der kan blive sat korrekturlæsere på eksamenspla-
nen. I Kbh er samme eksamensplanformat  implementeret 

 
 
 
 
 
 
 
LHP/EBL 
 
 
 
 
 
 
 
EBL 
 

 
6. Studieordninger 

a) Status på studieordningsrevisioner 
Alle modulbeskrivelser i studieordningerne er fremsendt til fakultetet. De fleste 
studieordninger er fremsendt til godkendelse i fakultetet. Deadline er 1. novem-
ber. Der vil blive indsendt en ansøgning om, at studerende på 1.sem og 5.sem 
bliver overflyttet til de nye bachelorstudieordninger med virkning fra september 
2020. MKJ: Jeg vil gerne have afklaret med baglandet, om vi kan stille med nye 
kurser på 5.sem allerede næste år. MKJ får 7 arbejdsdage til at komme med en 

 
 
 
 
 
 
LHP/NTE 



 

3 
 

tilbagemelding. NTE og LHP vil søge fakultetet om udsættelse i forhold til ind-
sendelse af dispensationsansøgningen. 

 
7. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 1.sem Aalborg 

KN: Kan man videregive kritikken til den pågældende tutor? Taget til efterretning. 
b) 7.sem Kemi, Aalborg 

Taget til efterretning. 
c) 1.sem, Aalborg 

Taget til efterretning. 
d) 3.sem Biologi, Aalborg 

KN: Kan sikkerhedskurset afholdes på en anden måde? Taget til efterretning. 
e) 5.sem KMB, Aalborg 

Taget til efterretning. 
 
FP: Man bør måske pointere, at det er en god ide at holde første semestergruppe-
møde tidligt i semesteret. NTE: Semesterkoordinatoren fra det foregående seme-
ster,har ansvaret for at dette semester bliver evalueret på det efterfølgende seme-
ster i forbindelse med et semestergruppe. PL: Man får helt klart mest ud af semester-
gruppemøderne fremfor survey xact evalueringerne. 

 

 
 

8. Budget 
a) SN bevillinger 

Der opfordres til at søge studienævnet om midler til studierelaterede aktiviteter. 
 

 
9. Eventuelt 

a) AAU on Demand 
NTE: Kan der reklameres for dette? 
FP: Man får ikke timer for at være ansat – kun når man er ude. Man får ikke timer 
til at lave oplæg om. NTE: Vi kan tilbyde at hjælpe med at finde emner, som de 
studerende alligevel skal ud og holde oplæg om. LHP: Vi kan overveje, om studie-
nævnet kan støtte med midler også. 

b) Modtagelse af nye kandidatstuderende 
FP: Man kunne godt have mere fokus på at tage godt imod nye kandidatstude-
rende fra andre universiteter eller fra udlandet. LHP: På bioteknologi har vi en 
mentor, der bliver tilknyttet de nye studerende. NTE: Der er blevet lavet en ny af-
tale om PBL, hvor vi på instituttet fra næste år laver vores eget kursus, således at 
nye studerende på kandidatuddannelserne kan få en introduktion til projektskriv-
ning. FP: Man kunne godt have mere fokus på, at nye studerende bliver placeret i 
gruppe med ”gamle” studerende for at skabe et netværk for de nye, så de ikke 
bliver isolerede. LHP: Man kan opfordre de nye studerende til at deltage i sociale 
aktiviteter som f.eks. fredagsbar. PL: Man kan få de studerende til at lave en po-
ster om sig selv, så man finder ud af, om der er fælles interesser.  
NTE/LHP: Man kunne lave noget mere struktureret. 
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Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


