
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 22.april kl. 12.30 afholdt via Skype fra Aalborg, Esbjerg og Køben-
havn 

 

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

Observatører: Anja Keldorff (AK), Kim Tanja Hejselbak Nørgaard (KN), Mette Nørgaard Andersen, Steffen Mari-
ager Jensen 

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 18.03 
3. Studentersager (lukket punkt) 
4. Orientering 
5. Diskussion 
6. Studieordninger 
7. Kvalitetssikring 
8. Budget og regnskab 
9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt  

 

2. Godkendelse af referat fra møde 18.03.2020 
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 afslag.  

 



 
c) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg  

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

Studienævnet vedtog at give dispensation. 
 

 

4. Orientering 
a) Årets underviser 

FP sender mail ud via Moodle til alle studerende med opfordring til at indstille 
undervisere. Indstillingen skal være klar til SN-mødet i maj. 

 
FP 

 
5. Diskussion 

a) Status på digital undervisning og eksamen 
    - Udnyttelse af internetbaserede programmer og faciliteter ved eksamen 
PL: Det kører udmærket med digital undervisning i Kbh. Der er forståelse for si-
tuationen.  
LHP: ITX-Flex vil ikke skulle bruges, når der afholdes eksamen hjemmefra. De fle-
ste kurser kører via Skype eller MS Teams. Diplomingeniører som ikke kan 
komme i praktik, skal skrive bachelorprojekt nu og tage praktikken i efteråret. 
MES: Det meste undervisning er afviklet via videoer/skype/MS Teams i Esbjerg. 
Det går okay. De 2 diplomingeniører her skal skrive bachelorprojekt nu.  
NTE: Nogle specialestuderende vil kunne komme tilbage i laboratorierne inden 
aflevering. Der vil være plads til 20 studerende i laboratorierne på hele Enginee-
ring. Man vil nok få et slot på 4 timer. Deres tilstedeværelse vil skulle koordine-
res med dem, der ellers vil få lov til at komme i laboratorierne.  
PL: Der er ingen specialestuderende i Kbh, der kommer tilbage i laboratorierne.  
LHP: Vi kan ikke checke, om de studerende går på internettet. 
FP: Jeg tror ikke, at de fleste studerende vil have samvittighed til at snyde og gå 
på internettet. Dem, der snyder, vil kunne få en højere karakter.  
NTE: Jeg synes, at eksamenssituationen skal afspejle en reel arbejdssituation og 
at brug af internettet dermed skal være tilladt. Så kan vi i højere grad teste fær-
digheder frem for paratviden.  
PL: Jeg går ind for, at man må have alle hjælpemidler med til eksamen. Det gør 
vi i forvejen i Kbh. 
LHP: Der bør være en diskussion med underviserne vedr. brug af alle hjælpemid-
ler og internettet under eksamen.  

b) Retningslinjer for brug af hjælpemidler ved skriftlige digitale stedprøver 
NTE gennemgik ændringerne til retningslinjerne. Studienævnet vedtog ændrin-
gerne.  NTE: Der skal også være link til de centrale regler samt plagiatreglerne. 
Det skal undersøges, om der i de centrale regler står, om man må bruge mobiltlf 
under eksamen.  

c) Retningslinjer for afvikling af prøver under nedlukning pga Corona 
FP: Vil man lægge mere vægt på projektrapporten fremfor den mundtlige præ-
station ved projekteksamen grundet omstændighederne med afvikling af pro-
jekteksamen digitalt? 
LHP: Projektrapporten og den mundtlige præstation tæller ligeligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTE/LHP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LHP: Der er mulighed for at tegne og dele via Teams. Man kan også overtage 
hinandens skærm. 
NTE: Der er i forvejen lavet vejledninger til underviserne mht afvikling af eksa-
men via Teams. Microsoft Teams ser ud til at fungere bedst til formålet.  
NTE tilføjer et afsnit vedr. eksamensforløbet, og hvordan man kan gøre. 
Afsnittet vedr. Tro-love erklæringerne slettes, da det foregår via DE.  
Studerende med særlige behov skal søge om dispensation senest 15. maj. 
 
Studienævnet vedtog, at alle skriftlige eksamener afholdes med alle hjælpemid-
ler. 
 
NTE/LHP tilretter retningslinjerne og godkender på studienævnets vegne. 

 
 
 
NTE/LHP 

 
6. Studieordninger 

LHP: Studieordningen for diplomuddannelsen i Kemi og bioteknologi i Aalborg er også 
blevet godkendt til at blive indfaset for både 1. og 3. semester fra E20. 

 

 
7. Kvalitetssikring 

Dimittendundersøgelser 2019    
a) Bachelor i Biologi     
b) Kandidat i Biologi     
c) Kandidat i Bioteknologi    
d) Bachelor i Kemi     
e) Kandidat i Kemi (scient)    
f) Kandidat i Kemi (polyt)    
g) Diplomingeniør, Aalborg    
h) Kandidat i Miljøvidenskab    
i) Diplomingeniør, Esbjerg    
j) Bachelor i Kemi og bioteknologi, Esbjerg   
k) Kandidat i Kemiteknik   
l) Kandidat i Olie-gas teknologi    
m) Kandidat i Bæredygtig bioteknologi 

LHP: På nogle af kandidatuddannelserne er der dimittender, der aldrig har søgt job. Det 
kan evt. skyldes, at de er blevet headhuntet. Det fremgår ikke af dimittendundersøgelserne 
at vores studerende kommer sent i arbejde, hvilket ellers tidligere er fremgået af studie-
nævnsrapporten. Der er en stigende grad af bevidsthed om, hvilke jobs uddannelserne 
kan føre til. 
NTE: I nogle af undersøgelserne er der meget få respondenter. 
Rapporterne tages til efterretning.   
 
Identifikation af frafaldstruede studerende (lukket punkt) 

n) Oversigt, Studienævnet for Kemi, miljø og bioteknologi  
o) Oversigt, fakultetsniveau    
p) Gul liste, Aalborg     
q) Rød liste, Aalborg     
r) Gul liste, Esbjerg     
s) Rød liste, Esbjerg     
t) Gul liste, København   
u) Rød liste, København 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBL 



 
Listerne tages til efterretning. SN-sekretæren sender breve ud med tilbud om vejledning til 
alle frafaldstruede studerende.     
 
Semesterreferater/styringsgruppereferater 

v) Semesterreferater (møder afholdt under Corona-nedlukning) 
Online undervisning fungerer i de fleste kurser. Projekterne er blevet gjort teore-
tiske, hvilket særligt var et bekymringspunkt for 8.sem kemi. 
Studiemiljø:  
6.sem kemi/miljøteknologi: Der er kritik af de fysiske forhold i Aalborg vedr. ven-
tilation og solafskærmning samt kommentar vedr. vandautomat. 

 
 

8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

Taget til efterretning.  
 

 
9. Eventuelt 

  
 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


