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Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 14.02 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:  
 
Til stede fra Esbjerg: Morten E. Simonsen (MS) 

Til stede fra København:  

Afbud/Ikke til stede: Peter Westermann (PW), 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 

 

0. Konstituering 
Formand på VIP-siden:Niels T. Eriksen blev (gen)valgt. EBL orienterer skolen 
Næstformand: Studenterrepræsentanten var ikke til stede, så der kunne ikke vælges en 
næstformand 

EBL 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt med indførelse af punkt 0.  

 

2. Godkendelse af referat fra møde  
Godkendt  

 
3. Studentersager 



 
a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 

Der er givet mange dispensationer – specielt i Aalborg hvilket skyldes høje dumpe-
procenter, specielt i Almen Kemi og Calculus. 
NTE orienterede om en plagiatsag, hvor der blev givet en advarsel. 

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

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

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

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

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

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

h) Ansøgning om dispensation fra deltagerkravet 
Studienævnet vedtog at give dispensation til deltagelse i reeksamen uden forudgå-
ende deltagelse i den ordinære eksamen. 

i) Ansøgning om dispensation fra 24 mnds reglen 
Studienævnet vedtog at give afslag. 

j) Ansøgning om dispensation fra 24 mnds reglen 
Studienævnet vedtog at give afslag. 

k) Ansøgning om dispensation fra 24 mnds reglen 
Studienævnet vedtog at give afslag. 

l) Ansøgning om dispensation til 6. prøveforsøg samt særlige prøvevilkår 
Studienævnet vedtog at give dispensation til 6. prøveforsøg men afslag på dispen-
sation til særlige prøvevilkår. 

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

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

 

 

4. Orientering 
a) Ny Moodle-side med materiale fra SN 

NTE vil lægge SN-ting ind på siden, f.eks. analyser, præsentationer, aktivitetsrap-
porter o.lign. SN-medlemmerne vil blive tilmeldt rummet. 

b) Revision af  uddannelserne 
Sektionerne vil begynde at diskutere om de forskellige uddannelser trænger til 
at blive revideret. Dette vil foregå på sektionsmøderne. NTE vil lave et udkast til 
revisioner, som skal behandles i studienævnet. 

c) Ændring af den administrative struktur på AAU 
Rektor har sendt en mail ud om, at skolerne skal nedlægges og driften (primært 
studieadministration) på fakulteterne overflyttes til Fællesservice og institut-
terne. Der vil blive nedsat nogle arbejdsgrupper. 

d) Moduldatabasen 
Alle studieordninger skal digitaliseres. Der vil blive brugt studentermedhjælpere 
til indtastning af modulerne i databasen. NTE og EBL følger op på at der bliver 

 
 
NTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTE/EBL 



 
valgt nogle studentermedhjælpere blandt dem, der allerede er ansat af institut-
tet. 

e) Ny prodekan på besøg 
Den nye prodekan for undervisning, Olav Geil, har været på godt og konstruktivt 
besøg og har fået en præsentation af vores uddannelser og forskellige problem-
stillinger af NTE. 

 
5. Diskussion 

a) Årsberetning fra Ingeniøruddannelsernes landsdækkende censorkorps 
Der har ingen ankesager været i år indenfor kemi-området. Censorformanden har 
lavet et høringssvar i forhold til ny censorordning. Rapporten blev taget til efter-
retning. 

b) Godkendelse af lægeerklæringer 
Skolen har sendt et dokument ud til studiesekretærerne om, at studienævnet 
skal godkende lægeerklæringer. Ifølge eksamensordningen er det kun i tvivlstil-
fælde at studienævnet skal kontaktes. SN vedtog, at vi i K-SN fortsat følger eksa-
mensordningen, og at det er studiesekretærerne, der godkender lægeerklærin-
ger. SN har ikke oplevet at dette har givet problemer. EBL orienterer studiesekre-
tærerne 

c) Aftagergruppemøde d. 27/2 
Dagsordenen til mødet rundsendes snarest. 

 
 
 
 
 
 
 
EBL 
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6. Studieordninger 

a) Indførelse af aktivitetskrav i Almen biologi 
Der er forslag om indførelse af et aktivitetskrav i Almen biologi i E2018, hvilket 
kan lade sig gøre, hvis det indskrives i kursusbeskrivelsen på Moodle. Studienæv-
net godkendte forslaget, som er skrevet ind i kursusbeskrivelsen.  

 

 
7. Kvalitetssikring 

a) Udmeldelsesbegrundelser 2013-17 
Det er svært at konkludere noget, da man kun kan vælge 1 begrundelse ved ud-
meldelse. Der kan godt være flere årsager. Flere K-SN studerende siger at det fag-
lige niveau er for højt sammenlignet med øvrige AAU-studerende. Stigende ten-
dens til at flere studerende melder sig ud, fordi det faglige niveau er for højt samt 
studieformen.  

 

 
 

8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

Der må gerne sættes aktiviteter i gang, da SN har midlerne til det. 
b) SN forbrug 

Taget til efterretning. 

 

 
9. Eventuelt 

  
 



 
Elin Boel Larsen 
Referent 


