
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 11.december 2019 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Es-
bjerg og København 

 

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

Observatører:  

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

Til stede fra København:  

Afbud/Ikke til stede: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 13/11 2019 
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 13.11.2019 
Godkendt  

 
3. Studentersager 

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

 

 

4. Orientering 



 
a) SN mødekalender 2020 

Marts-mødet flyttes pga planlagt aftagerpanelmøde samme dag. Invitationerne 
er sendt ud via Outlook kalenderen. 

b) Åbent hus 2020 
Åbent hus afholdes 28/2 i Aalborg, 29/2 i Esbjerg og 5/2 i Kbh. FP (decentral stu-
dievejleder) står for arrangementet i Aalborg. 

c) Undervisningens dag 
Undervisningens dag er omdøbt til Læringens dag og afholdes 5. maj i KBH og 6. 
maj for Aalborg og Esbjerg. Invitationer til workshops sendes ud inden jul. LHP er 
kommet med i planlægningsudvalget. 

d) Godkendelse af kandidatuddannelse I Bioengineering 
Uddannelsen i Bioengineering er blevet godkendt og SN-sekretæren er i gang 
med indtastning af moduler/studieordning. Den første årgang starter i efteråret 
2020. 

 
EBL 

 
5. Diskussion 

a) Studieaktivitetsmodeller, 5.sem 
NTE har udarbejdet en analyse af brug af studieaktivitetsmodellen for 5.sem. 
Konklusionen er, at det er et omfattende arbejde at lave analysen for hvert se-
mester. Analysen skulle i princippet laves før hvert semester og bruges som et 
planlægningsværktøj, men dette er vanskeligt i praksis bla pga.  skemalægning. 
Man kunne derfor bruge det som et evalueringsværktøj, efter semesteret er 
afsluttet. Studienævnet vurderer, at studieaktivitetsmodeller ikke har den til-
sigtede effekt som planlægningsværktøj og vil kræve uforholdsmæssig stor ind-
sats at udarbejde og anvende som evalueringsværktøj på hvert semester. Disse 
varetages langt mere effektivt og faktuelt via semestergruppemøder. 

b) Forslag til nye medlemmer af aftagerpanelet 
LHP foreslår en person fra Novozymes som nyt medlem af aftagerpanelet. FP 
forslår nye medlemmer fra Rambøll og Novo. KN synes, der mangler medlem-
mer indenfor farmakologi. Studienævnet bedes indsende forslag til nye med-
lemmer inden næste SN-møde og senest 6. januar til EBL. EBL sender reminder 
inden. 

c) Studiemiljøforbedringer 
LHP foreslår, at bygningen gennemgås sammen med en gruppe interesserede 
studerende med henblik på forslag til studiemiljøforbedringer, som vi har gjort 
tidligere. NTE sender idekataloget fra tidligere rundt til SN-medlemmerne. 
MES: I Esbjerg har man også tidligere gået en runde i bygningen, og der er bl.a. 
kommet sofagrupper.  
Studentermedlemmerne i studienævnet vil deltage i gennemgang af bygningen 
og vil foreslå flere studerende, der kan deltage i studiemiljøudvalget. NTE og 
LHP står for at arrangere gennemgangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
NTE/LHP/ 
KN/FP/EN 
 
 
 
 
 

 
6. Studieordninger 

a) Dispensation fra studieordningen, 6.sem Bioteknologi 
Studienævnet vedtog at bakke op om forslaget. EBL: Der skal en begrundelse 
med i ansøgningen. Modulbeskrivelsen for bachelorprojektet er blevet tilrettet.  

 
 
 
 
 



 
b) Dispensation fra studieordningen, 6.sem Biologi og Miljøvidenskab 

Studienævnet vedtog at bakke op om forslaget. EBL: Der skal en begrundelse 
med i ansøgningen. Modulbeskrivelsen for bachelorprojektet er blevet tilrettet. 
 
MKJ: Jeg vil finde ud af senest fredag, om Kemi også vil have det nye bachelor-
projekt indført fra næste semester. 
LHP sender en samlet ansøgning til fakultetet. 

 
 
 
 
MKJ/LHP 

 
7. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 1.sem Aalborg 
b) 5.sem KMB, Aalborg 

Fremover skal der ikke bookes lokaler på forhånd til opgaveregning, da lokalerne 
ikke bliver brugt. De studerende vil hellere selv booke. Studiesekretærerne skal 
underrettes om dette. 
Der skal laves et skriv om, hvad man kan bruge studienævnet til, som kan lægges 
på hjemmesiden. 

Semesterrapporter F19 
c) 6.sem Biologi 

Taget til efterretning 
d) 9-10.sem Biologi 

Taget til efterretning 
e) 8.sem Bæredygtig Bioteknologi 

Taget til efterretning 
f) 10.sem Bæredygtig Bioteknologi 

Taget til efterretning 
FP: Hvornår skal projektkataloget senest sendes ud? LHP: Vi sender det ud i april 
på Bioteknologi. MKJ: På Kemi sendes kataloget ud i maj. FP: De studerende vil 
gerne have projektkataloget i god tid. MP: Man kan diskutere, om det tager for 
meget fokus fra 8.sem projektet. 

g) 6.sem Kemiteknologi, Bioteknologi, Kemi 
Taget til efterretning 
 

h) Studienævnsrapport 
Studienævnet gennemgik nogle af LHP’s kommentarer til studienævnsrapporten. 
Frafald: På 1. semester er der gjort tiltag til at mindske frafaldet. 
Forskningsdækning: Eksterne undervisere kan også være forskere, men disse reg-
nes ikke med i opgørelsen. 
FP: Et problem i forhold til gennemførselstiden kan være, at vi nu har opdelte ek-
samener på 3. semester. Dette gør, at de studerende kan have mange eksamener 
i januar, og dette kan have indflydelse på, om de kan bestå eksamenerne til tiden, 
især hvis man har manglende eksamener fra tidligere semestre. LHP: Med de nye 
studieordningsrevisioner er vi ude over problemet med de delte eksamener. Det 
er svært at tilgodese studerende, som skal til eksamen på flere semestre samti-
digt. 
NTE: På små årgange vil en enkelt studerende, der er forsinket,  have stor indfly-
delse på gennemførselstiden i procent.  

 
 
 
EBL 
 
 
LHP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Overskridelse af normeret studietid i Esbjerg: MES: Det kan f.eks. skyldes syge-
meldinger og barsler. 
 
 

Identifikation af frafaldstruede studerende (lukket punkt) 
i) Studienævn, KMB 

Taget til efterretning. EBL sender breve ud til de frafaldstruede studerende. 
j) Fakultetsniveau 

På nogle af vores uddannelser har vi flere frafaldstruede studerende end på de 
øvrige studienævn under fakultetet. Taget til efterretning. 

k) Gul liste, Aalborg 
Taget til efterretning 

l) Rød liste, Aalborg 
Taget til efterretning 

m) Gul liste, Esbjerg 
Taget til efterretning 

n) Rød liste, Esbjerg 
Taget til efterretning 

o) Gul liste, Kbh 
Taget til efterretning 

p) Rød liste, Kbh 
Taget til efterretning 

 
 
 
 
 
EBL 

 
 

8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

Studienævnet opfordrer til, at man søger om midler til aktiviteter. 
 

 
9. Eventuelt 

a) Skærm i grupperum 
FP: Skærmen i vores grupperum er gået i stykker. Vi har rapporteret det gennem 
AAU building app. FP videresender svaret til NTE. 

b) ITX-Flex 
FP: Er problemerne løst. LHP: Ja, problemerne med Mac catalina er løst. Der er 
lavet en update, så ITX-Flex virker. NTE: Mailen fra IT skal lægges ud på Moodle. 
EBL orienterer studiesekretærerne. 

c) Nedskæring i undervisningstimerne 
FP: Jeg har hørt, at der bliver skåret ned på undervisningen, hvilket jeg synes er 
ærgerligt. NTE giver en redegørelse på næste SN-møde 

d) Spørgeskemaer 
NTE: Hvad er studienævnets holdning til udsendelse af spørgeskemaer fra pro-
jektgrupper. FP: Det synes jeg, at vi skal afholde os fra. De kan sende ud via Face-
book i stedet for. Vi får nok mails i forvejen. Studienævnet vedtog at fastholde 
denne politik. Spørgeskemaer vil ikke blive videresendt. 

 
FP/NTE 
 
 
 
EBL 
 
 
NTE 

 

Elin Boel Larsen 
Referent 


