
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 30.01. 2019 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: Anja Keldorff (AK), Charlotte Elbæk Nielsen (CEN), Frederikke Kildeberg Paulsen (FP), Kristina 
Velling Christensen (KVC), Kim Tanja Hejselbak Nørgaard (KN), Lars Haastrup Pedersen (LP) 

Til stede fra Esbjerg:  

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede: Morten E. Simonsen (MS) 

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 19.12.2019 
Godkendt  

 
3. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 
Taget til efterretning. NTE fortalte om sagerne vedr. eksamenssnyd. 

b) Ansøgning om særlige vilkår ved eksamen 
Studienævnet vedtog at give afslag. 

 
 
 
EBL 



 
c) Ansøgning om dispensation til deltagelse i reeksamen i Calculus 

Studienævnet vedtog at give afslag. 
 

4. Orientering 
a) Klage over studienævnets afgørelse I forb.m. afslag på dispensation 

NTE orienterede om en klage, som studielegalitet har behandlet. Der er ingen 
retlige forhold i sagen, så studielegalitet har henlagt sagen. 

b) Klage over afvisning ved Calculus eksamen 
NTE orienterede om en klage, som studielegalitet har behandlet. Sagen er nu 
sendt videre til Studienævnet for Matematik, der skal komme med en udta-
lelse. 

c) Klage over eksamen i Mikrobiologi 
Klagen ligger til behandling i studielegalitet. Der er klaget over, at niveauet er 
for højt. De studerende skal stadig tilmelde sig reeksamen. 

d) Ansøgning om ny uddannelse Bioengineering i Esbjerg 
Der er ansøgt om en ny uddannelse i Esbjerg. Fakultetet vil videresende ansøg-
ningen til rektoratet, hvis ansøgningen er ok. 

e) Ansøgning om sammenlægning af kandidatuddannelserne i Kemiteknik og 
Olie og gasteknologi 
Der er søgt om en sammenlægning af kandidatuddannelserne i Esbjerg, da der 
ikke længere er så mange studerende på Olie og gasteknologi. 

f) Bekendtgørelse om særskilte moduler 
Der er mulighed for at få udbudt moduler under EVU. Det vil sandsynligvis ikke 
være relevant for vores studienævn. 

g) Udpegning af studieaktivitetskoordinator i Kbh 
Peter Lübeck bliver studieaktivitetskoordinator i Kbh. EBL skriver tilbage til sts-
sekretariatet. 

h) Nye medlemmer af SN fra 01.02.2019 
Dette er NTE’s sidste studienævnsmøde. Han vil dog fortsat deltage i SN-mø-
derne som observatør. Majken Pagter er tilbage fra barsel. Kim, Emil og Freder-
ikke er nye studentermedlemmer i Aalborg. Frederikke er også ansat som de-
central studievejleder. Mads fortsætter som medlem. Lars Haastrup Pedersen 
indtræder som nyt VIP-medlem i stedet for NTE. Peter Lübeck er indtrådt i stu-
dienævnet i stedet for Peter Westermann. Morten Enggrob er fortsæt VIP-
medlem fra Esbjerg. Charlotte, Kristina og Anja fra studiesekretariatet deltager 
som observatører. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBL 

 
5. Diskussion 

a) Overgang mellem nye og gammelt studienævn i forhold til sagsbehandling 
Studienævnet vedtog, at NTE og EBL fortsætter med samme procedure vedr. 
sagsbehandling i studienævnet indtil næste SN-møde d. 13/2. 

b) Analyse af tidsforbrug ved bedømmelse af skriftlige eksaminer 
NTE har udarbejdet en analyse, der viser, hvor lang tid bedømmerne bruger på 
at rette skriftlige eksamensopgaver. I den nye eksamensordning er der lagt op 

 



 
til, at bedømmelsestiden fremover skal være på max 15 hverdage for EST i ste-
det for 20 hverdage. Det kan blive et problem at nå at rette eksamensopga-
verne rettidigt, hvis bedømmelsestiden ændres til 15 dage. 

 
6. Studieordninger 

MKJ: Hvordan ser det ud med studieordningsrevisionerne? NTE: Kemi er nået længst.  
 

7. Kvalitetssikring 
Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 5.sem KMB, Aalborg 
    Taget til efterretning. AK: Det er ikke muligt at sætte flere borde ind i lokalerne. 
 
Semesterrapporter F18 
a) 2.sem Aalborg 
     Taget til efterretning 
b) 9-10.sem Kemi, Aalborg 
     Taget til efterretning 

 

 
 

8. Budget og regnskab 
a) SN slutregnskab 

Der er brugt ca. 80.000 kr af SN-puljen på 155.000 kr. Studienævnet vil ikke 
længere få en pulje fra skolen, da den er nedlagt. Instituttet vil i stedet dække 
evt. udgifter (det skal afklares hvilke). Det skal afklares, om instituttet vil tildele 
en pulje, som studienævnet kan råde over. 

 

 
9. Eventuelt 

Lars Haastrup spørger til, hvorfor møder med frafaldstruede studerende er med på li-
sten over behandlede sager. NTE: Studerende, der er bagud i deres uddannelse, får et 
brev med tilbud om vejledning. 
FP: Hvor får man taget en ordblindetest? EBL: Spørg på SU-kontoret (SPS-ordningen) 
FP: De studerende er forvirrede over, at nogle eksaminer er delt over 2 dage. NTE: Det 
er gjort efter de studerendes ønske, så det er nemmere at fokusere på én del af gan-
gen. Alternativet er at gå tilbage til at afholde eksamen på én dag. Vi må afvente, hvad 
de siger på 3. semester.  
NTE: Det vil være en god ide at opdele eksamen i Botanik og plantefysiologi også af 
hensyn til, hvilke blomster der er i sæson, så der er et større udvalg. 
NTE: Der bliver lejet grupperum på FR.B 7G næste semester også. Det bliver 4.sem, der 
skal bruge dem. 

 

 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 


