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1. Godkendelse af dagsorden     Action 

Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra møde 11.12.2019 

Godkendt. NTE: Der skal findes en dato for gennemgang af bygningen mht studiemiljøfor-
bedringer. 

 

 

3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 

c) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation under forudsætning af, at der laves en 
studieplan. Studieplanen fremsendes til EBL 

 
 
 
 
EBL 



 
d) Ansøgning om ekstra tid til eksamen 

Studienævnet vedtog, at der ikke kan gives ekstra tid til PV-eksamen. 
 

4. Orientering 

a) Matematik på 1. studieår 
2 studienævn har deltaget i den nye matematikundervisning i efteråret, og der er 
positive tilbagemeldinger. I Esbjerg udbydes modulerne på både dansk og en-
gelsk. 

b) Implementering af ny timemodel på BIO v/NTE 
Institutterne afregnes nu i forhold til STÅ og ikke i forhold til aktivitet. Da man 
stadig har behov for at afregne timer mellem institutterne, har det betydet, at in-
stituttet har tilpasset sig de almindelige timenormer. Der bliver derfor skåret ned 
på antal undervisningsgange, og kurserne vil fra foråret blive skemalagt med 12 
halve dage. Det vil derudover give en mere ensartet belastning på kurserne. Pro-
jektvejledning vil også blive skåret ned med 30% i tid. 

 

 

5. Diskussion 

a) Nye medlemmer af aftagerpanelet 
Der er indkommet forslag til nye medlemmer af aftagerpanelet. Studienævnet 
diskuterede kandidaterne. De udvalgte kandidater vil blive inviteret. 

b) Hjælpemidler til eksamen 
Studienævnet vedtog at samle kategorierne ”Digitale materialer” samt ”Ikke-digi-
tale materialer” på eksamenssæt-forsiderne til ”Materialer”. EBL underretter stu-
diesekretærerne. 

 
NTE 
 
 
 
EBL 

 

6. Studieordninger 

LHP: Studieordningerne i Aalborg er godkendt med dispensation til, at det både er 1. og 3. 
semester, der kommer over på de nye studieordninger fra E20. Studieordningen i Bioen-
gineering er godkendt i studieordningsbasen og studieordningen for Kemiteknik ligger nu 
til godkendelse ved fakultetet. 

 

 

7. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 1.sem, diplom, Esbjerg 

Taget til efterretning. 
b) 1.sem, bachelor, Esbjerg 

Taget til efterretning. 
c) 1.sem, Aalborg 

Taget til efterretning. 

 

 

 

8. Budget og regnskab 

a) SN bevillinger 
SN afventer, om vi får den samme bevilling fra instituttet i 2020 som i 2019. 

 

 

9. Eventuelt 



 
a) Gennemgang af bygningerne mht studiemiljøforbedringer 

MES: Der arrangeres en gennemgang af bygningen i Esbjerg i løbet af for-
året. LHP: Vi vil gerne have en tilbagemelding i slutningen af maj. 
PL: Jeg tager et møde med de studerende i Kbh 
LHP: I Aalborg finder vi en gruppe studerende. Der findes en dato efter SN-
mødet. 

 
LHP/MES/PL 
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