
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 23.05. 2018 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Esbjerg og 
København 

 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ) 

Observatører: Anja Keldorff (AK), Charlotte Elbæk Nielsen (CEN), Frederikke Kildeberg Paulsen (FP) 

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

Til stede fra København: Peter Westermann (PW) 

Afbud/Ikke til stede: Majken Pagter 

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  
Godkendt  

 
3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om dispensation til 2 x 4. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 

c) Ansøgning om dispensation til 2 x 5. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 

 
 
EBL 



 
d) Ansøgning om dispensation fra kravet om aktiv deltagelse i FVM 

Studienævnet vedtog at give afslag. 
e) Ansøgning om dispensation til 2 x 4. prøveforsøg samt 24 mnds reglen 

Studienævnet vedtog at give dispensation. Sagsbehandlingen var på baggrund af 
klage over afslag givet på forrige studienævnsmøde. 

f) Ansøgning om dispensation til 2 x 4. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation. Sagsbehandlingen var en omgørelse af 
afslag givet på forrige studienævnsmøde. 

g) Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist 
Studienævnet vedtog at give dispensation til den ene ansøger og afslag til den an-
den ansøger. 

h) Ansøgning om forlængelse af afleveringsfristen for specialet 
Ekstra sag. Sagen eftersendes. 

 

4. Orientering 
a) Make it real film, Biologi 

God film. NTE melder tilbage. 
b) Ændret omfang af sidefaget I Idræt-Biologi 

Universitetet/NTE har måttet revidere studieordningerne for de studerende, der 
har haft Idræt som hovedfag og Biologi som sidefag, da sidefaget ikke må fylde 
mere end 3 semestre. 

c) Rapporter fra taskforces under studiemiljøområdet 
Rapporterne vil blive eftersendt 

d) Årets underviser 
De studerende har valgt årets underviser, som vil blive udnævnt ved dimissionen. 
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5. Diskussion 

a) Ændring af opgørelse vedr. antal brugte prøveforsøg ved studieskift 
Reglerne er ændret, således at brugte prøveforsøg i et kursus ikke følger med, 
hvis man skifter studie. Dette vil ikke umiddelbart få indflydelse på studienæv-
nets praksis vedr. behandling af dispensationsansøgninger om ekstra prøvefor-
søg. 

b) Nye/reviderede faglige mindstekrav Biologi, Bioteknologi, Kemi 
Der er kommet nye faglige mindstekrav for universitetsuddannelser rettet mod 
undervisning i gymnasiale uddannelser. Det skal afgøres, om Bioteknologi skal 
oprettes som en 2-fags uddannelse. Sektion for Bioteknologi samt BIO er posi-
tive. Studienævnet er positive overfor at lade Bioteknologi indgå i rækken af 
gymnasielæreruddannelser.  

c) Indstilling vedr. sammenlægning af BSC Kemi og Kemiteknologi 
Det indstilles, at uddannelserne ikke sammenlægges. Studienævnet kunne til-
slutte sig indstillingen. NTE videresender indstillingen til fakultetet. 

d) Revideret vedtægt for AAU 
AAU’s vedtægter er blevet revideret som følge af nedlægning af skolerne og stu-
dieadministrationen på fakulteterne. Studienævnet tilsluttede sig, at der gives 
et høringssvar, hvor det foreslås, at det er institutlederen, der udpeger studiele-
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deren samt at studielederen skal referere til institutlederen. Det skal specifice-
res, at institutlederen har ansvaret for uddannelserne, herunder rammerne, 
økonomi, studiemiljø mv. 

e) Udbud af specialer på tværs af sektioner 
Der udbydes et katalog over specialeforslag på de forskellige sektioner. Det fo-
reslås, at studerende skal have mulighed for at vælge specialeforslag fra andre 
sektioner end den sektion, man hører under. Studienævnet kunne tilslutte sig 
dette. NTE forsøger i samarbejde med BIO at finde en fornuftig måde at sikre 
bredere udbud af specialemuligheder på tværs af sektioner, hvor dette er rele-
vant. 

f) Barselsvikar for Majken Pagter 
Sektion for Biologi/Miljø er blevet hørt om muligheden for en vikar for Majken. 
Studienævnet støtter, at der findes en vikar fra Sektion for Biologi og Miljø. 
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6. Studieordninger 

  
 

7. Kvalitetssikring 
Semesterreferater/styringsgruppemøder 

a) 4.sem Esbjerg 
Taget til efterretning. 

b) 6.sem Esbjerg 
Taget til efterretning. 

c) 8.sem Esbjerg 
Taget til efterretning. 

d) 4.sem Esbjerg 
Taget til efterretning. 

e) 6.sem Esbjerg 
Taget til efterretning. 

f) 8.sem Esbjerg 
Taget til efterretning. 

g) 6.sem Kemiteknologi og Bioteknologi, Aalborg 
Taget til efterretning. Studiemiljø: De studerende ønsker at stolene udskiftes. Der 
ønskes fladskærme i grupperummene. Instituttet er ved at indhente tilbud. 

h) 6.sem Kemiteknologi og Bioteknologi. Aalborg 
Taget til efterretning.  Studiemiljø: De studerende er tilfredse med de nye stole. 

i) 2.sem Esbjerg 
Taget til efterretning. Studiemiljø: Ønske om højere vaske ved renovering af toi-
letterne. 

 
Semesterrapporter 

j) 3.sem Esbjerg 
Taget til efterretning 

k) 5.sem Aalborg 
Taget til efterretning. 

 
Frafaldstruede studerende 
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l) K-SN rapport over frafaldstruede studerende F18 

Taget til efterretning. 
m) Gul liste Aalborg 
n) Rød liste Aalborg 
o) Gul liste Esbjerg 
p) Rød liste Esbjerg 
q) Gul liste Kbh 
r) Rød liste Kbh 

Brevene er sendt ud til de frafaldstruede studerende, hvor de bliver tilbudt vejledning enten 
af den decentrale studievejleder eller af SN-formanden. I ESB er studerende på rød liste 
inviteret til møder 04.06.2018. 

 
 

8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

Taget til efterretning.  
b) SN forbrug 

Endnu intet registreret forbrug for 2018 

 

 
9. Eventuelt 

AK: Hvad gør vi med eksamensopgaverne i forhold til den nye databeskyttelsesforord-
ning? AK sender redegørelse vedr. problemet til NTE, som derefter vil videresende 
spørgsmålet til skolen. 

AK/NTE 

 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


