
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 27.maj kl. 13.00 via Skype i Aalborg, Esbjerg og København 
 

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

Observatører:  

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

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 22.04 2020 
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 22.04.2020 
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 afslag. 

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

 
 
 
 
EBL 



 
d) Ansøgning om reeksamen i september 

Studienævnet vedtog, at eksamen i bachelorprojektet kan afholdes i september 
efter aftale med vejleder og censor. Reeksamen i kurserne kan ikke afholdes i sep-
tember. Såfremt der ikke er andre studerende, der skal til reeksamen, vil studie-
nævnet genoverveje mht kurser på lige semestre. Der kan ikke afholdes reeksa-
men i kurser på 5.sem i september.  

e) Ansøgning om reeksamen i september 
Studienævnet vedtog, at eksamen i bachelorprojektet kan afholdes i september 
efter aftale med vejleder og censor. Reeksamen i kurserne kan ikke afholdes i sep-
tember. Såfremt der ikke er andre studerende, der skal til reeksamen, vil studie-
nævnet genoverveje mht kurser på lige semestre. Der kan ikke afholdes reeksa-
men i kurser på 5.sem i september.     

f) Ansøgning om individuel studieordning 
Studienævnet vedtog at give afslag, men opfordrede til en meritansøgning vedr et 
10 ECTS kursus.   

 

4. Orientering 
a) Eksamensklage, Grundlæggende organisk og uorganisk kemi 

LHP orienterede om eksamensklagen. 
b) Årets underviser v/studentermedlemmerne 

FP orienterede om, hvem der er blevet valgt som årets underviser. Indstillingen 
fremsendes til EBL. 

c) Projekteksamener – fysisk tilstedeværelse 
Der er nu mulighed for afholdelse af projekteksamener med fysisk tilstedevæ-
relse. 6.sem og 10.sem prioriteres afholdt fysisk. På de øvrige semestre skal vejle-
derne melde ind til studienævnsformanden, hvordan eksamen ønskes afholdt. 

 
 
 
 
FP 

 
5. Diskussion 

a) Hjælpemidler ved eksamen 
Studienævnet diskuterede brug af kameraet i telefonen til at tage billeder af teg-
ninger/besvarelser ved eksamen. Studienævnet vedtog, at dette ikke vil være til-
ladt. Der skal tages billeder med et almindeligt web-kamera koblet op på PC’en 
mens tegninger kan indscannes ved brug af scanner ligeledes koblet op på 
PC’en. . 
Studiesekretærerne orienteres om dette på næste studieadministrationsmøde.  

 
 
 
 
LHP/EBL 

 
6. Studieordninger 

a) Dispensation fra læringsmål i studieordninger 
Studienævnet vedtog, at der kan dispenseres fra læringsmålene i flg. modu-
ler/studieordninger: 
- Bioteknologisk analyse (BSC Biologi, P-BSC Kemi og bioteknologi, 2019/2020) 
- Eksperimentel økologi og økotoksikologi (BSC Biologi, 2019/2020) 
- Makromolekylær kemi (Cand.scient Kemi, 2019/2020) 
- Industrial application of macromolecules (Cand.polyt Chemistry, 2019/2020) 
- Materialeteknologi (BSC Chemistry and biotechnology, P-BSC Kemi og biote-

knologi 2019/2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Applied Microbiology (BSC Chemistry and Biotechnology, P-BSC Kemi og bio-

teknologi, 2019/2020) 
- Naturforvaltning (Cand.scient Biologi, 2019/2020) 
- Kemiske reaktioner I naturlige og tekniske systemer (BSC Chemistry and Bio-

technology, P-BSC Kemi og bioteknologi, ESB, 2019/2020) 
- Kemisk analyse (BSC Kemiteknologi, BSC Kemi, 2019/2020) 
- Kemisk ligevægt (BSC Kemi, BSC Kemiteknologi, P-BSC Kemi og bioteknologi, 

2019/2020) 
- Eksperimentel biologi (BSC Biologi, 2019/2020) 
- Human biologi (BSC Bioteknologi, 2019/2020) 
- Miljøteknologiske sensorer (BSC Miljøvidenskab, 2019/2020) 

 
NTE videresender dispensationsansøgningen til fakultetet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTE 

 
7. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 2.sem Aalborg     
b) 4.sem Aalborg 

Kurset i laboratorieøvelser er flyttet til august.    
c) 2.sem Esbjerg (diplom)    
d) 6.sem Miljøvidenskab                                                                                                                     
e) 8.sem Kemiteknik/Olie-gasteknologi, Esbjerg   
f) 6.sem Biologi     
g) 6.sem, Kemi og bioteknologi, Esbjerg   
h) 4.sem Bæredygtig bioteknologi, Kbh   
i) 2.sem, Esbjerg (bachelor)    
j) 6.sem Bioteknologi   

 
Semesterreferaterne tages til efterretning. Instituttet har oprettet en coronaside, der 
adresserer evt. bekymringer vedr. afholdelse af kurser/eksamen. 

 

 
 

8. Budget 
a) SN bevillinger 

Taget til efterretning 
 

 
9. Eventuelt 

a) Undervisningsevalueringer 
NTE: Semesterevalueringerne fra Survey Xact er blevet sendt ud. Semesterkoordi-
natorerne skal fremsende semesterrapporterne for efterårssemesteret til studie-
nævnet senest 8. juni.  
NTE: I år har der været en sag, hvor en studerende har fremsat skriftlige trusler i 
evalueringen. Dette er et brud på universitetets diciplinærregler og den stude-
rende vil sandsynligvis blive bortvist et semester. 

 

 



 
Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


