
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 11. september 2019 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, 
Esbjerg og København 

 

Til stede fra Aalborg:), Majken Pagter (MP), Lars Haastrup Pedersen (LHP), Kim Tanja Hejselbak Nørgaard 
(KN), Peter Stephensen Lübeck (PL), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ) 

Observatører: Niels T Eriksen (NTE, referent) 

Til stede fra Esbjerg:  

Til stede fra København:  

Afbud/Ikke til stede:, Frederikke Kildeberg Paulsen (FP), Morten E. Simonsen (MES,) Emil Bock Nielsen (EN) 

 

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 og regnskab 
9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt  

 

2. Godkendelse af referat fra møde 15.05.2019 
Godkendt  

 
3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give afslag, da der ikke er dokumenteret særlige behov. 

 
 
 
EBL 



 
 

4. Orientering 
a) Ansøgning om ny uddannelse i Bioengineering, ESB 

Ansøgning om uddannelsen er godkendt i rektoratet og sendt til godkendelse i 
Uddannelsesstyrelsen.  

b) Ansøgning om sammenlægning af Olie og gasteknologi og Kemiteknik, ESB 
Ansøgning om uddannelsen er godkendt i rektoratet og sendt til godkendelse i 
Uddannelsesstyrelsen. 

c) General engineering 
Ny BSc-uddannelse i General engineering under udarbejdelse til planlagt start i 
2012. Der arbejdes med et udkast i løbet af efteråret. 

 

 
5. Diskussion 

a) Merit for bachelorprojektet ved studieskifte til diplomuddannelse 
Studienævnet godkendte, at BSc-projekter kan meriteres ind for professions-BSc-
projekter og omvendt i tilfælde af studieskift mellem BSc til diplomingeniørud-
dannelsen. 

b) Eksamen i Fysisk kemi og transportprocesser samt Grundlæggende fysisk og or-
ganisk kemi (bilag eftersendt uden bilagsnummer) 
Studienævnet valgte at godkende, at eksamen afholdes over 2 dage som i 2018. 

c) Funktionsbeskrivelser for semesterkoordinator og vejleder (bilag eftersendt 
uden bilagsnummer) 
Studienævnet vurderer, at beskrivelsen for semesterkoordinator er god, men bør 
opdateres med alle frister for arbejdet. Funktionsbeskrivelse for vejleder blev 
godkendt. Bør være tilgængelig på instituttets hjemmeside og Study room i 
Moodle 

 
 
 
 
 
 
 
LHP og 
NTE 
 

 
6. Studieordninger 

      Revision af studieordninger 
a) Procesplan for revision af studieordninger 

De enkelte moduler revideres af NTE og LHP. Studienævnet godkendte at god-
kende de enkelte moduler pr. e-mail. Dette kan evt. suppleres med et ad-hoc 
møde ultimo oktober uge 43 ved behov. 

 
 
 
 
 

 
7. Kvalitetssikring 

      Semesterevalueringer 
a) Status for modtagne semesterrapporter E18. PSL vil følge op vedr. manglende 

rapporter i CPH. 
 

b) 7.sem Chemical Engineering, ESB. Taget til efterretning. Koordinator foreslår obli-
gatoriske undervisningsevalueringer.  

c) 5.sem, ESB. Taget til efterretning. 
d) 1.sem, ESB. Taget til efterretning. 
e) 7.sem Olie-gasteknologi, ESB. Taget til efterretning. 
f) 3.sem, ESB. Taget til efterretning. 
g) 3.sem Biologi, AAL. Taget til efterretning. 

 
PSL 



 
h) 1.sem Sustainable Biotechnology, KBH. Der er stærk kritik af kurset Genereal and 

Organic Chemistry. Kurset er dog er nedlagt så studienævnet gør ikke videre. 
i) 5.sem Biologi, AAL. Taget til efterretning. 

 
j) Frafaldsopgørelser på 1. studieår pr. 1/8. diskuteret og taget til efterretning 

 
8. Budget 

a) SN bevillinger 
Der opfordres til at søge om midler til ekskursioner, gæsteforelæsninger mm. 

 

 
9. Eventuelt 

a) Information om brug af hjælpemidler ved skriftlig eksamen 
Studienævnet godkender, at der arbejdes videre med at standardiserer den infor-
mation, der gives om brug af hjælpemidler til skriftlige eksamener. 

b) Studiepraktik 
Afholdes 23.-25. oktober 

 

 

NTE, Referent 

 

 

 


