
 

 

 Studienævnet for Kemi, Miljø og 
Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 18.01 2017 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Esbjerg og 
København 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Cecilie Larsen Bak (CLB), Trine Dahlgaard Jensen (TDJ)  
Observatører: Anja Keldorff (AK), Eva Nissen (EN), Elsemarie Rimmer (ER), Julie Simone Nielsen (JN), Maj-
ken Pagter (MP) 
 
 
Til stede fra Esbjerg: Morten E. Simonsen (MS), Dennis Olesen (DO) 

Til stede fra København: 

Afbud/Ikke til stede:, Peter Roslev (PR), Morten L. Christensen (MLC), Peter Westermann (PW) 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra møde 07.12.2016 
Godkendt 
 

3. Studentersager (lukket punkt) 
a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 

Taget til efterretning 
b) Orientering om klage over studienævnets afgørelse 

NTE orienterede om en klage, hvor den studerende ikke har fået medhold af fakultetet, men hvor 
studienævnet kritiseres for ordlyden af afslaget, som ikke i tilstrækkelig grad angiver, at det er gi-
vet på baggrund af en faglig vurdering af oplysningerne i ansøgningen. 
 

4. Orientering 
a) Afgørelse om titelændring for BSc i Miljøteknologi 

Den nye titel er blevet godkendt – Environmental Science/Miljøvidenskab. 
b) Afgørelse om titelændring for Cand.scient tech i Miljøteknologi 

Den nye titel er blevet godkendt  - Environmental Science/Miljøvidenskab. 
c) Fastsættelse af karakterkrav på visse bacheloruddannelser 

Universitetets bestyrelse har bestemt, at et karakterkrav på 4 i Matematik indføres på alle vores 
bacheloruddannelser på nær Bæredygtig bioteknologi fra 2019.  

d) Selvevaluering og aftagergruppemøde 2017 
NTE har været til møde med fakultetet vedr. studienævnets handleplaner i forbindelse med selv-
evalueringen. Der er fokus på bl.a. stort frafald, lange gennemførselstider, karakterforskelle fra ba-
chelor- til kandidatuddannelserne. Handleplanen er en del af en 3-årig selvevalueringsprocedure, 
hvor vi nu er på tredje år. Det betyder, at SN skal i gang med en ny selvevalueringsproces, hvortil 
der i første omgang skal udarbejdes selvevaluringsrapporter for uddannelserne. Vi skal forvente, at 



 

 

vores uddannelser kan samles i 6-7 rapporter, som skal godkendes i studienævnet med deadlinetil 
maj. Det er vigtigt, at ting som studienævnet ønsker skal indgå i handleplanen for studienævnet 
2018-2020, kommer med allerede i selvevalueringsrapporterne. 

e) Resultat af valg til studienævnet  
• NTE orienterede om, hvilke studenterrepræsentanter der er blevet valgt ind i studienævnet pr. 

1. februar. Der er ikke indvalgt studentermedlem fra København, DO og CLB i hhv. ESB og 
AAL er genvalgte, mens der er nyvalg af ER og JN i AAL. TDJ udtræder af studienævnet efter 
dette møde med tak for indsatsten. 

• Hvis det godkendes af dekanen, vil Majken Pagter træde ind i stedet for Peter Roslev. Begge 
repræsenterer Sektion for Biologi og Miljø. 

• Der inviteres til formøde næste gang for de nye medlemmer 15.02.2017 kl. 12.30, men alle er 
velkomne. TDJ: Det vil være en god ide at informere om, hvad aftagergruppemødet handler 
om. 

 
5. Diskussion 

a) Retningslinjer for sagsbehandling i studienævnet 
NTE gennemgik de nye ændringsforslag i retningslinjerne, som primært er kommet til som følge af 
den nye eksamensordning. SN godkendte ændringerne. 

b) Aktivitetsrapport 2016 
NTE har lavet en rapport over studienævnets opgaver siden 2012 og udviklingen mht nye opgaver 
og deres omfang.    

 
6. Studieordninger 

a) Dispensation vedr. Kulhydratkemi AAL 
SN gav dispensation til at den praktiske øvelse udgår af kurset i Kulhydratkemi til fordel for teore-
tisk undervisning pga. ressourcehensyn. Studienævnet bemærker dog, at dette er beklageligt og 
må anses som en svækkelse af uddannelserne. 

 
7. Kvalitetssikring 

 
Semesterrapporter F16 

a) 2.sem Esbjerg, BA og diplom 
Taget til efterretning    

b) 8.sem Olie og gasteknologi, Esbjerg 
Taget til efterretning    

c) 4.sem Esbjerg, BA og diplom  
Taget til efterretning   

d) 9-10.sem, Bæredygtig Bioteknologi, Kbh 
Taget til efterretning    

e) 9-10.sem Biologi 
Taget til efterretning     

f) 4.sem Aalborg 
• Kritik af Biokemi, som var samlæst i AAL og KBH, fordi videokonferencesystemet ikke virkede 

optimalt.  I år undervises Biokemi kun i Aalborg, og kurset er ved at blive omlagt med bl.a. 
”flipped classroom”. Derved kan undervisningen på ét campus tjene som pilot-forsøg, inden det 
i 2018 igen udbredes på to campi. 

• Der efterspørges bedre sikkerhedsinstruktioner på FBB7H. De nye sikkerhedskurser fra E16 
skal evalueres i foråret.  

• Der efterspørges mere information om bachelorprojekter og kandidatmuligheder. SN beslutte-
de på sit seneste møde at afholde informationsmøder i foråret. 

• Ekskursionen i Botanik og plantefysiologi-kurset kritiseres for at være planlagt midt i sommerfe-
rien. Dette er ikke tilfældet, da det lå 30. juni og 1. juli. 

• Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser: TDJ: Kurset er for uorganiseret, og der 
er for lidt arbejde i det i forhold til et 5 ECTS kursus. NTE: Underviserne vil blive orienteret 



 

 

om, at kursets omfang evt. ikke lever op til det normale omfang af et 5 ECTS kursus. 
   

g) 8.sem Kemiteknik, Esbjerg  
Taget til efterretning    

h) 6.sem Biologi  
Taget til efterretning     

i) 8.sem Biologi 
Taget til efterretning      

j) 2.sem Aalborg  
Kritik af fagenes videnskabsteori og metode. bl.a. fordi der er mange undervisere på kurset. Un-
derviserne har revideret undervisningens tilrettelæggelse på kurset her i efteråret 2016. 
  

k) 4.sem Bæredygtig Bioteknologi, Kbh 
Taget til efterretning    

l) 2.sem Bæredygtig Bioteknologi, Kbh 
Undervisningen er ved at blive revurderet i forhold til at indføre flipped classroom, så man undgår 
problemer med video (se pkt. f).    

m) 8.sem Bioteknologi og Medicinsk Bioteknologi 
Taget til efterretning   

n) 6.sem Bæredygtig Bioteknologi, Kbh  
Taget til efterretning   

o) 6.sem Miljøteknologi  
Der har været et ønske om at besøge et renseanlæg: Der er midler i studienævnet, så det vil være 
muligt at støtte et sådant ønske.    

 

Semesterrapporter E16 

p) 3.sem KMB Aalborg     
q) 7.sem Biologi, Aalborg 
• Semesterkoordinatoren vil gives mulighed for at sende reviderede semesterrapporter for bade 2. 

sem. KMB og 7. sem. Biologi, når resultaterne af surveyxact er klar. 
• Det skal checkes, om semesterrapporterne bliver lagt på Moodle, så de gøres tilgængelige for alle 

undervisere på semesteret.  
 

Semesterreferater/styringsgruppereferater og lign. 

a) 7.sem Bæredygtig Bioteknologi  
b) 5.sem Esbjerg      
c) 9.sem Esbjerg      
d) 2.sem Chemical Engineering and Biotechnology, Esbjerg  
e) 2.sem Diplom, Esbjerg     
f) 1.sem Aalborg      
g) 3.sem Biologi      
h) 3.sem Biologi      
i) 3.sem KMB Aalborg     
j) 3.sem KMB Aalborg     
k) 3.sem KMB Aalborg     
l) 7.sem Biologi      
m) 7.sem Biologi      
n) 7.sem Biologi      
o) 7.sem Cand.scient.tech. Miljøteknologi    
p) 7.sem Cand.scient.tech. Miljøteknologi    
q) 4.sem Bæredygtig bioteknologi, Kbh    
r) 4.sem Bæredygtig bioteknologi, Kbh    



 

 

s) 4.sem Bæredygtig bioteknologi, Kbh    
t) 6.sem Miljøteknologi     
u) 6.sem Miljøteknologi 

 
Referaterne tages til efterretning med den bemærkning at nogle semestre har rost det nye sikkerhedskursus i 
mikrobiologi på 3. sem. i AAL. 
Som det nævnes i ét af referaterne, er der sat kamera op i forhallen på Fr.B 7H for at forhindre tyveri. 
    
 
Modulbeskrivelser 

v) Tjek af semesterbeskrivelser mm i Moodle    
EN har checket om underviserne har lagt modulbeskrivelserne i Moodle for forårssemesteret. 
DO: Det er et problem, at de studerende først kan se info i Moodle d. 20/1 af hensyn til bestilling af 
bøger. NTE: Vi giver besked op ad i systemet om at det er et generelt problem, at oplysninger i 
Moodle frigives for sent (20. jan.) i forhold til bl.a. indkøb af materialer. 

 
8. Budget og regnskab 

a) SN bevillinger 
Studienævnet har ikke opbrugt sin bevilling i 2016. 
Timepuljen for efterårssemesteret er fordelt ligeligt til de 3 personer, KLL, NI og JM der har haft an-
svar for at udforme nye sikkerhedskurser i AAL og ESB.   
  

b) SN forbrug      
Taget til efterretning. 
 

9. Eventuelt 
AK: Der skal laves en app til bookning af studiearbejdspladser. AK har meldt sig til arbejdsgruppen. Det 
vil være fint, hvis studenterrepræsentanterne kunne lave en liste over ønsker til app’en – hvad skal den 
kunne. 
NTE: Studenterrepræsentanterne opfordres til at melde tilbage til EBL mht kommentarer til uddannel-
sesbeskrivelser. Der foreligger kommentarer til enkelte af uddannelserne. 

 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


