
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde mandag d. 25. oktober kl. 13.00 i Aalborg, Esbjerg og København 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Lars Haastrup Pedersen (LHP), Thorleif Riis Bay Stokholm (TBS),  

Observatører: Magnus Bay Kirkfeldt (MBK) 

Til stede fra Esbjerg: Jesper Thygesen (JT) 

Afbud/Ikke til stede: Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Majken Pagter (MP), Andreas Mølgaard Andersen 
(AMA), Morten E. Simonsen (MES), Peter Stephensen Lübeck (PL), Stine Tillebæk Søndergaard (STS) 
 

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 
 
Opfølgning fra sidste møde: 
Brush-up kursus i kemi; LHP har kontaktet Kim Lambertsen på 1. studieår. LHP vil følge op 
på om de studerende stadig ønsker kurset efter de er kommet længere hen på semeste-
ret.  

 
 
 
LHP 

 
3. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 
Kort overordnet gennemgang af typer af behandlede sager. 
Taget til efterretning. 

 



 
b) Klage over afgørelse (bilag 21-171), Studienævnet var ikke beslutningsdygtigt på 

mødet, men vil hastebehandle sagen over e-mail efterfølgende.  På denne måde 
besluttede SN samme dag at give afslag.  

c) Klage over afgørelse (bilag 21-172), Studienævnet var ikke beslutningsdygtigt på 
mødet, men vil hastebehandle sagen over e-mail efterfølgende.  På denne måde 
besluttede SN samme dag at give afslag.  

 

4. Orientering 
a) Ikke-fremmødte kandidatstuderende E21 

Oversigterne blev gennemgået og taget til efterretning.  
 

 

 
5. Diskussion 

a) Intet punkt på dagsordenen.  
 

6. Studieordninger 
a) Studieordningsrevisioner – status 

Gennemgang af oversigt over nye kandidatuddannelser i Aalborg.  
Taget til efterretning.  
 

 

 
7. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) Referat fra styregruppemøde 3. semester biologi 

Taget til efterretning.  
b) Referat fra styregruppemøde K7 (Esbjerg) 

Taget til efterretning.  
c) Referat fra styregruppemøde 1. sem BSc AAL 

Taget til efterretning.   
d) Klage over manglende information om praktik på diplomingeniøruddannelsen  

LHP: stigende antal studerende på diplomingeniøruddannelsen. Der er plan-
lagt et møde d. 5. november.  
JT: I Esbjerg bliver der holdt to møder, først med studiesekretæren herefter 
praktikkoordinatoren med information.  
MBK: man kan lægge en optagelse af informationen på Moodle, så der ligger 
noget fast uanset hvilket semester man gerne vil have informationen på.   
TBS: Man kan invitere tidligere diplomingeniørstuderende med til informati-
onsmødet.  
MBK: Stine og jeg kan hjælpe med at lave en Q&A på Moodle med de mest 
almindelig spørgsmål til praktik og ansøgning.  
NTE: De studerende kan blive tilmeldt Moodlerummet om praktik fra seme-
sterstart, så de har informationen tilgængelig.  
Moodlerummet for praktik (Aalborg) skal opdateres. LHP starter med at lave 
et udkast – herefter kigger MBK og STS på det. Esbjerg-moodlesiden bliver 
der også kigget på det.  
Næste orientering bliver på 5. semester, primo 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LHP 



 
 

 
 

8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger, regneark 

Regnearket blev gennemgået og taget til efterretning.  
 

 

 

Louise Kiilerich Pratas 
Referent 

 

 

 


