
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 28. september 2022 kl. 13.00 i Aalborg, Esbjerg og København 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Majken Pagter (MP),  
Lars Haastrup Pedersen (LHP), Ayah Mohamed Abou Bakr Abdelhamid (ABA),  

Observatører: Magnus Bay Kirkfeldt (MBK), Stine Tillebæk Søndergaard (STS) 

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

Til stede fra København:  

Afbud/Ikke til stede: Peter Stephensen Lübeck (PL), Jesper Thygesen (JT), Thorleif Riis Bay Stokholm (TBS), 
Jeppe Dahl Jensen (JDJ), 

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 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt  

 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 24. august 2022 
Godkendt  

 
3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om 5. prøveforsøg (bilag 22-120) 
SN giver dispensation til 5. prøveforsøg grundet det er det sidste modul den stude-
rende mangler for at færdiggøre sin uddannelse.  

c) Ansøgning om 5. prøveforsøg (bilag 22-121) 

 



 
SN giver dispensation til 5. prøveforsøg grundet det er det sidste modul den stude-
rende mangler for at færdiggøre sin uddannelse.  

d) Ansøgning om 6. prøveforsøg (bilag 22-122) 
SN giver dispensation til 6. prøveforsøg grundet det er det sidste modul den stude-
rende mangler for at færdiggøre sin uddannelse.  

e) Ansøgning om 6. prøveforsøg (bilag 22-129) 
SN giver dispensation til 6. prøveforsøg grundet det er det sidste modul den stude-
rende mangler for at færdiggøre sin uddannelse.  

 
I alle fire studentersager er der givet dispensation med samme begrundelse, men 
hver enkelt dispensationsansøgning er behandlet individuelt.  
 

f) LHP orienterer om en eksamensklage over eksamenen i Biokemi. Der afventes af-
gørelse fra Uddannelsesjura.  

 

4. Orientering 
a) Valg til studienævnet 

Da uddannelsen i København lukker, reduceres antallet af studentermedlemmer i 
studienævnet til 3 i AAL og 1 i ESB og samtidig til 4 VIP medlemmer – dvs. fra 10 
til 8 SN-medlemmer i alt.  
LHP følger op på, om vi kan skære antallet af VIP medlemmer ned nu til 4 også – 
eller om det skal vente til næste VIP-valg. Ellers vil der være ubalance i antallet af 
SN-medlemmer mellem VIP og studerende.  

b) Møde med studievejledningen samt studievejledere i AAL + ESB 
Der blev taget udgangspunkt i trivselsmålingen samt tilbagemeldinger i semester-
evalueringen via survey exact.  
Studievejlederen i Esbjerg meddelte om opmærksomhedspunkter i Esbjerg ift. 
trivsel på studiet. 
Derudover blev der drøftet minimumskrav til forhold for studievejledere mht. 
pc’er, kontortid, samt mulighed for fysisk kontorplads. STS og MBK afventer stu-
die/trivselsvejlederen ang. løsning ift. regler for brug af privat vs AAU pc’er.  
STS og MBK har tidligere hørt hos ITS ang. brug af tablet, men dette er ikke muligt 
pga. it-sikkerhedsmæssige grunde.   
Studie/trivselsvejledningen tilbyder ”Særlig opsøgende indsats”, hvor de kontak-
ter studerende som potentielt kan have brug for ekstra hjælp og vejledning – vi 
var ikke med i sidste omgang pga. manglende ressourcer i studieadministratio-
nen, men vi vil gerne være med fremadrettet.  

 
 
 
 
LHP 

 
5. Diskussion 

 
a)  Tværfagligt samarbejde om projektmoduler, herunder ekstern censor, afleve-

ring, mm.  
LHP orienterer om henvendelse fra Studienævnet for Mekanik og Fysik (Institut 
for Materialer og Produktion (MP)) ang. en konkret specialegruppe, som ønsker 
at skrive tværfagligt speciale.  
Vi skal være OBS på forskelle i læringsmål – måske særligt på andre semestre end 
specialer, hvis det bliver aktuelt.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hvis de studerende skal aflevere hver for sig i Digital Eksamen vil den gå i 100% i 
plagiatkontrollen.  
LKII: der kan være praktiske udfordringer ift. tværfaglige projekter ift. afleverings-
dato, eksamensdato, lokale til eksamen, ekstern censur. 
NTE: de praktiske udfordringer tager vi senere og finder en løsning.  
LHP: Vi melder tilbage til MP at vi støtter op om tværfagligt samarbejde og at BIO 
foreslår at de studerende afleverer en fælles projektrapport og holder en fælles 
eksamen med en censor, som kan dække begge fagområder.  
LHP ser desuden på spørgsmålet ang. brug af en eller flere censorer samt forskel-
lige censorkorps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LHP 

 
6. Studieordninger 

a) Godkendelse af studieordningsrevisioner 
Kandidatuddannelsen i Miljø – orientering ved NTE 
Den nye kandidatspecialisering vil høre under BUILD - i samarbejde med BIO. Det 
er vanskeligt at blive enige om det faglige. Der er givet en forlænget frist på en 
måned mere til at få specialiseringen på plads, dvs. til 1. december skal den nye 
specialisering være tastet ind, så den kan blive sendt videre til godkendelse.  

 

 
7. Kvalitetssikring 

a) Semesterreferater/styringsgruppereferater 
Styregruppereferat 5. semester AAL 
LKII: Ift. kommentar ang. manglende eksamensdatoer på kurser med BUILD: de 
kurser BUILD udbyder, afventer vi eksamensdatoer fra, men vi har orienteret 
BUILD om hvornår vores eksamener ligger.  
Booking af grupperum:  
Studiesekretariatet er OBS på en vejledning ift. booking af grupperum. 
 
Konkret forslag om at bestemte grupper deler et grupperum og aftaler indbyrdes 
– i stedet for at skulle booke.  
LHP vil diskutere dette forslag med lokaleudvalget.  
 
LHP: Latex; lukker i april 2023 ifølge ITS’ hjemmeside. 
  
Taget til efterretning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LHP 

 

8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

SN prioriterer studierelevante aktiviteter for flere studerende, men kan også 
støtte individuelle studerende med transportudgifter til max 1000 kr.  

 

 

Louise Kiilerich Pratas 
Referent 


