
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 21.03. 2018 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Esbjerg og 
København 

 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Majken Pagter (MP), 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: Ib Frederiksen 

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 14.02.2018 
Godkendt  

 
3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg samt 24 mnds reglen 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 

c) Ansøgning om dispensation fra 24 mnds reglen 
Udsættes til næste SN-møde pga. behov for dispensation også om 5. prøve 
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d) Ansøgning om dispensation til 2 x 5. prøveforsøg 

Studienævnet finder at ansøgningen er ubegrundet og vil bede ansøgeren om at 
sende en revideret ansøgning 

e) Vurdering/godkendelse af lægeerklæring 
Studienævnet vedtog at afvise lægeerklæringen. 

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

 

4. Orientering 
a) Delegation af beslutningskompetence fra SN til SN-formand 

Skolen har udfærdiget et dokument vedr. delegation af beslutningskompetence 
fra SN til SN-formand. K-SN har allerede lavet retningslinjer for sagsbehandling og 
delegation af beslutningskompetence. Disse ligger på hjemmesiden. 

b) Retningslinjer for sagsbehandling i studienævnet 
NTE har opdateret retningslinjerne, som blev godkendt af SN. Den opdaterede 
version vil blive lagt på hjemmesiden. 

c) Procesbeskrivelse for optagelse af ansøgere til kandidatuddannelser 
Ansøgninger sendes nu løbende til de faglige bedømmere, efterhånden som de 
modtages i Studieservice. Ved afgangsbegrænsede uddannelser kan der først gi-
ves svar til ansøgerne i juni.  
Der er problemer med, at ansøgere til Bæredygtig Bioteknologi ikke får tilbudt 
studieplads hurtigt nok. NTE vil orientere institutlederen om problemet. 

d) Oversigt over eksamensklager 
Taget til efterretning. 

e) Årets underviser på ENG Sergey Kucheryavskiy 
Til orientering. Underviseren er orienteret. 

f) Retningslinjer for indstilling af årets underviser 2018 
Opgaven overdrages til den decentrale studievejleder i Aalborg, da studenterre-
præsentanten i Aalborg endnu ikke har deltaget i et SN-møde. 

g) Næstformand i studienævnet 
Ved samtale med SN-formanden har studenterrepræsentanten accepteret at 
blive næstformand. FP oplyser dog, at han har udmeldt sig fra AAU. SN fortsætter 
uden næstformand. 
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5. Diskussion 

a) Projektskrivning på tværs af semestre og uddannelser 
SN har fået afslag fra fakultetet på, at studerende må skrive projekter på tværs af 
semestre, hvilket SN vurderer er fornuftigt nok. Det vil give mere mening at stu-
derende skriver projekt på tværs af uddannelser. 

b) Robusthedsanalyse 
Uddannelserne er blevet vurderet ud fra visse nøgletal, hvilket har udmøntet sig i 
nogle anbefalinger, f.eks. lukning eller sammenlægning af uddannelser.  
Aalborg: BA i kemi og kemiteknologi: Fakultet vil undersøge om disse uddannel-
ser kan slås sammen. SN skal vurdere denne anbefaling.  
Fordele: Uddannelserne er ikke lige store, da der er et lille optag på Kemi på ca. 
10 studerende, og studerende evt. siver fra kemi til kemiteknologi. Dette kan 
gøre det svært på de senere semestre at få oprettet kurserne. Sammenlægning 
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vil kun kunne lade sig gøre ved at oprette specialiseringer. Der kan også være et 
problem i forhold til sidefag. Vi undersøger, om kemi kan indgå i titlen på 2-fags 
uddannelser mens kemiteknologi indgår i titlen på ét-fags uddannelser.  
Vi vil desuden spørge de studerende, hvorfor de har valgt at læse Kemi og der-
med vurdere konsekvensen ved sammenlægning for de studerende. 
Esbjerg: Fakultet vil undersøge om kandidatuddannelserne i Kemiteknik og Olie 
og gasteknologi kan slås sammen. Vurderingen er, at ved en sammenlægning vil 
man miste studerende på Olie og gasteknologi, da uddannelsen så næppe vil 
kunne udbydes til studerende med en ikke-kemisk baggrund. Der er ikke noget 
sparet administrativt eller økonomisk ved sammenlægninger, hvis man derefter 
skal oprette specialiseringer. 

c) Studieeftersyn 
NTE har skrevet et udkast i forhold til ting, vi skal huske at være opmærksomme 
på ved revision af studieordningerne. Alle er velkomne til at komme med forslag. 
Alle sektionsledere vil gå i gang med at se på studieordningerne med henblik på 
revision. Nye studieordninger skal være klar til godkendelse i oktober – enten 
2018 eller 2019.  

d) Sammenligning af dumpeprocenter, 5.sem Esbjerg 
NTE har på baggrund af en henvendelse sammenlignet dumpeprocenterne på 
kurserne på 5. sem. i Esbjerg. Beståelsesprocenterne er lave på de ingeniørpræ-
gede semestre, men dette er ikke noget, der giver anledning til ændringer. 
Taget til efterretning. 

e) Forhåndsmerit for udlandsophold 
SN diskuterede, om SN kan godkende forhåndsmerit for udlandsophold, hvis den 
studerende er bagud i deres uddannelse. Da den studerende i den konkrete sag i 
mellemtiden har bestået reeksamen, er sagen løst. 

f) Hjemmeside vedr. adgangskrav 
SN er blevet bedt om at kommentere den tekst, der er lagt på studieguide.aau.dk 
vedr. adgangskrav. Der er et adgangskrav på 4 i matematik, men på hjemmesiden 
står der også, at det anbefales, at man har mindst et 7-tal, når man søger ind med 
potentiale til et 10-tal. Dette er modstridende information, hvilket ikke er hen-
sigtsmæssigt. NTE orienterer BR. 
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6. Studieordninger 

a) Udbydelse af tomplads-moduler 
SN må p.t. ikke have lov til at udbyde bachelor- samt specialeprojekter via tom-
plads-ordningen. Man kunne løse problemet ved at ændre i studieordningerne, 
således at man f.eks. udbyder 6.sem projektet ”Akvatisk biologi” som et alminde-
ligt projekt også. NTE vil skrive det ind i dokumentet vedr. studieordningsrevisio-
ner.  
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7. Kvalitetssikring   

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 1.sem Esbjerg 

Taget til efterretning 
b) 2.sem Aalborg 

De studerende efterspørger en vandautomat. NTE vil sende dette videre i syste-
met. 
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c) 3.sem Esbjerg 

Taget til efterretning. 
d) 5.sem Esbjerg 

Taget til efterretning. 
e) 7.sem Esbjerg 

Taget til efterretning. 
f) 8.sem Kemi, Aalborg 

Taget til efterretning. 
 
Uddannelsesevalueringer E17 

g) Diplom, Esbjerg 
Taget til efterretning, ingen har svaret. 

h) Diplom, Aalborg 
Taget til efterretning, kun én har svaret indenfor hver specialisering. 
 
Semesterrapporter E17 

i) 5.sem, Kemi og Bioteknologi, Esbjerg 
Taget til efterretning. 

j) 7.sem, Bæredygtig bioteknologi 
Taget til efterretning. 

k) 1.sem Aalborg 
Strukturen på 1. sem. fungerer fortsat OK 
Laboratoriesikkerhedskurset fungerer stadig ikke helt optimalt. Dette er med på 
huskelisten i forhold til studieordningsrevisioner.  
Taget til efterretning.  

l) 7.sem Olie og gasteknologi 
Kommentar om at PBL-kurset kunne være bedre. Vi håber, at vi med ny struktur 
på uddannelsesområder får indflydelse på, hvad kurset skal indeholde.  
Taget til efterretning. 

m) 1.sem, Kemi og bioteknologi, Esbjerg 
Taget til efterretning. 

n) 1.sem Bæredygtig bioteknologi 
Taget til efterretning. 
 

o) Semesteranalyse E17 
KMB ligger på linje med de øvrige studienævn, studerende er overvejende til-
fredse med uddannelserne.  
Taget til efterretning. 

p) Frafald 1. studieår pr. 6/2 2018 samt frafaldsbegrundelser 
Kbh: Ingen frafald. Esbjerg 8,3%. Aalborg: Alle uddannelser har frafald > 10% 
NTE: Det kan have en betydning at 1. studieår sidder et andet sted end de øvrige 
semestre i Aalborg og at der er flere studerende. Der kan også være en tættere 
kontakt til koordinatorerne i Esbjerg og Kbh. 
Taget til efterretning. 

 
 

8. Budget og regnskab 



 
a) SN bevillinger 

Taget til efterretning 
b) SN forbrug 

Taget til efterretning. 
c) Ansøgning om midler til specialeskrivning 

SN vedtog at give afslag og fastholde beløbsgrænsen på 2000 kr. 
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9. Eventuelt 

  
 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


