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Afbud/Ikke til stede:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 
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 03.04.2019 
Godkendt. LHP mangler endnu at færdiggøre beskrivelsen af projektvejlederens rolle. 
NTE har rundsendt dokumentet vedr. PBL på Bio på instituttet, og der er ikke kommet 
kommentarer. 

LHP 

 
3. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 
Taget til efterretning.   
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b) Ansøgning om brug af digitale noter ved eksamen 

Studienævnet vedtog at give dispensation til brug af digitale noter ved Lineær al-
gebra men ikke til Almen biologi.   

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

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

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

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

g) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give afslag.   

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

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

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

 

4. Orientering 
a) Afgørelse i eksamensklage, Mikrobiologi 

LHP orienterede om en eksamensklage, hvor fakultetet ikke har givet den stude-
rende medhold. 

b) Afgørelse i eksamensklage, Grundlæggende organisk og fysisk kemi 
LHP orienterede om en eksamensklage, hvor fakultetet ikke har givet den stude-
rende medhold. 

c) Årets underviser v/studentermedlemmerne 
FP: Der er blevet valgt en årets underviser. Der er kommet 5 indstillinger, hvilket 
ikke er ret meget. MKJ: Man kunne evt. lave en Moodle afstemning for at få mere 
respons. 

 

 
5. Diskussion 

a) Videreformidling af jobopslag, spørgeskemaundersøgelser mv. til studerende 
via Moodle 
Studienævnet vedtog, at studiesekretariatet generelt ikke skal videreformidle 
jobopslag og spørgeskemaundersøgelser. FP: Spørgeskemaer kan evt. sendes ud 
af de studerende selv via Facebook eller andre studenter faglige netværk  

b) Ny struktur for Calculus og Lineær algebra 
NTE: Planen er, at man på begge kurser vil lave nogle forskellige fagspecifikke 
blokke, som studierne så kan vælge imellem. Der vil blive afholdt et møde om 
dette, hvor studenterrepræsentanterne også vil blive inviteret (af NTE). 
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6. Studieordninger 

a) Udkast til reviderede studieordninger 
Studienævnet diskuterede forslagene til revisioner af studieordningerne. Studie-
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nævnet anbefaler at anvendt statistik kommer til at ligge på 2.sem, og at en vide-
regående statistik komponent bliver en del af et nyoprettet kursus i Data Science, 
som bør samlæses med samtlige studieretninger i Aalborg. Studienævnet forven-
ter at indholdet af kurset præciseres i et samarbejde mellem alle sektionerne i 
Aalborg. MP: man kunne samlæse 80% af kurset mens resten kunne være mere 
fagspecifikt for de forskellige studieretninger?  
Kurset Eksperimentel organisk og uorganisk kemi bør omstruktureres således at 
de to eksperimentelle fagområder deles ud på hver sit kursus, og kombineres 
med den grundlæggende teori, så teori og eksperimentelle øvelser følges ad i to 
separate kurser i hhv. organisk kemi og uorganisk kemi. Det blev foreslået, at Bio-
teknologi skal følge en del af kurset i uorganisk kemi og en del af kurset i fysisk 
kemi, så de to dele tilsammen udgør 5 ECTS  
NTE arbejder videre med studieordningsrevisionerne. 

 
7. Kvalitetssikring 

Semester/styringsgruppereferater 
a) 2.sem Aalborg 

Taget til efterretning.     
b) 4.sem Esbjerg 

Taget til efterretning.     
c) 6.sem Esbjerg 

Taget til efterretning.    
d) 6.sem Esbjerg 

LHP: Der er en kommentar om, at der til kurset Projektledelse og økonomi bruges 
4 bøger til undervisningen. NTE: Der bliver kigget på dette kursus for at finde en 
løsning.    

e) 8.sem Esbjerg 
Taget til efterretning.     

f) 8.sem Bioteknologi, Aalborg  
LHP: Der er en kommentar om, at Kulhydratkemi ikke burde ligge på kandidatud-
dannelsen.    

g) 2.sem, Chemical Engineering and Biotechnology,  Esbjerg 
Taget til efterretning.  

h) 2.sem, diplom, Esbjerg  
Taget til efterretning.   

i) 10.sem Kemi, Aalborg  
Taget til efterretning.   

j) 6.sem, KT, BT, Kemi, Aalborg  
Taget til efterretning.   
 
Selvevaluering 

k) Dimittendundersøgelser – input til kernespørgeskemaer 
LHP: Der bliver spurgt om, hvor lang tid de studerende har brugt på at arbejde 
men ikke om, hvor lang tid de har brugt på at studere. MKJ: Det er et meget langt 
spørgeskema.  

 

 
 
 



 
8. Budget og regnskab 

a) SN bevillinger 
Taget til efterretning. 

 

 
9. Eventuelt 

NTE: Skal sproget til dimissionen være dansk eller engelsk? LHP afklarer dette med stu-
dentermedlemmerne.  
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Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


