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 Studienævnet for Kemi, Miljø og 
Bioteknologi 
 

 

 

Referat af studienævnsmøde d. 28.04.2021 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), Stine Tillebæk Søndergaard (STS), Andreas Mølgaard Andersen (AMA),  
Observatører: Magnus Bay Kirkfeldt (MBK) – åbne punkter 
 
Til stede fra Esbjerg: Morten E. Simonsen (MES), Jesper Thygesen (JT) 
 
Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 
 
Afbud/Ikke til stede: Thorleif Riis Bay Stokholm (TBS) 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde d. 24.03.2021 
3. Studentersager (lukket punkt) 
4. Orientering 
5. Diskussion 
6. Studieordninger 
7. Kvalitetssikring 
8. Budget og regnskab 
9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt, med kommentar om at SN selv bør gennemse pkt 7l, Semester- og undervis-
ningsevalueringer 

 

 

2. Godkendelse af referat fra møde  
Godkendt  

 
3. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde, taget til efterretning 
b) Dispensationsansøgning, 21-044, SN godkender 5. prøveforsøg begrundet i corona-

situationen samt at ansøger kun mangler 2 kurser 
c) Dispensationsansøgning, 21-045, SN godkender 6. prøveforsøg begrundet i corona-

situationen 
d) Dispensationsansøgning, 21-046, SN godkender 5. prøveforsøg begrundet i corona-

situationen 
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e) Dispensationsansøgning, 21-047, SN godkender 5. prøveforsøg pga. dødsfald i 
nærmeste familie i eksamensperioden  

 

4. Orientering 
a) Frafaldsstatistik, det ser ud til, at frafaldet er lidt mindre end de foregående år og 

tilsyneladende ikke påvirket negativt af corona-situationen. Der er ikke enkelt år-
sager til frafald 

b) Genåbning på AAU, LHP orienterer om de nuværende retningslinjer for frem-
møde på BIO 

c) Eksamensplan v/LHP, Bilag 21-082 eftersendt. Godkendt med kommentar om, at 
eksamensplanen er presset især på 4. Sem.  

d) Frafaldstruede studerende: Indsats udskydes til efteråret v/LHP, det har været 
nødvendigt, da der ikke pt. er ansat en studienævnssekretær. 

 
 
 
 
 
 
 
Alle 

 
5. Diskussion 

e) Status på Matchtjekker v/ STS og MBK, Bilag 21-080 og 21-081 eftersendt. Stine 
og Magnus eftersender i næste uge udkast spørgsmål til match-tjekker for de re-
sterede BSc-uddannelser, også selvom alle spørgsmål evt. endnu ikke er færdige.   

f) Trivsel på KMB 2. semester, AAL V/ STS, MBK og LHP. Der er oprettet aktivitetsud-
valg på hvert semester, AAL som sammen med mentorerne udvikler sociale ar-
rangementer. Mentorerne oplever stor opbakning på årgangen. Der er midler til 
overs fra RUS-perioden som kan benyttes til yderligere arrangementer. Der er øn-
ske om at holde en fest. Der er blandt mentorerne ide om, at aktivitetsudvalg 
også oprettes fremadrettet. Forskerfredage og karrieredage kører on-line. 

g) Årets underviser. Tovholder er STS sammen med de øvrige studentermedlemmer 
af studienævnet. Desuden deltager MBK. 

h) Mentor-/tutorordning v/NTE. NTE orienterede om de rammer, mentorerne an-
sættes for i E21-F22. Rammen er ca. 200.000 DKK. I 2020 bruge BIO ca. 86.000 
DKK på mentorer. Der kommer nye opgaver på 7. sem. og ordningen udvides 
også til ESB. Stillingsopslag er under udarbejdes af semesterkoordinatorerne på 
1. år. 

i) Afleveringsproces i Digital Eksamen for afløsningsopgaver/miniprojekter ved kur-
ser v/NTE. Beskrivelsen af eksamensreglerne bør revideres mht. deling og up-load 
af filer samt at e-mail må åbnes, når de sendes fra DE (kursets titel behøver ikke 
fremgå af emnefeltet). Yderligere kommentarer sendes til nte@bio.aau.dk. SN 
besluttede desuden, at opgaver som indgår i bedømmelsen af kurser afleveres 
gennem DE. 

j) Aftagerpanelets sammensætning, herunder evt. forslag til potentielt nye med-
lemmer, v/NTE, Studienævnsmedlemmer overvejer forslag til ny panelmedlem-
mer til næste SN-møde. 

STS, 
MBK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
Alle 

 
6. Studieordninger 

a) Status på revision af Tofags-studieordninger for kemi og biologi,  
v/. NTE, MP og MKJ, SN vedtog at MP, MKJ og NTE arbejder videre med de vel-
lagte udkast.  

MP, 
MKJ, 
NTE 

 
b) Kvalitetssikring 

mailto:nte@bio.aau.dk
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Semesterreferater/styringsgruppereferater: LHP har fulgt op på tidligere kritik af Calculus-
kurser ved at afholde møde med MAT og den fremadrettede afvikling af Calculus og Li-
neær algebra 

a) 2. semester, styringsgruppereferat, ESB, Lineær algebra får god kritik (positivt set 
i forbindelse med tidligere kritik af Calculus) 

b) 4. semester, styringsgruppereferat, ESB, taget til efterretning 
c) 6. semester, styringsgruppereferat, ESB, enkelte bemærkninger om forhold, som 

kan optimeres ved virtuel undervisning. LHP tager kontakt til undervisere. Ønske 
om at  litteraturoversigter til kurser kommer tidligere. Det kommenteres, at Pro-
jektledelse og økonomistyring emnemæssigt ligger for langt fra kemiteknologi – 
vi ser på, om kurset kan byttes ud med kursus på 2. sem. Bioengineering. 

d) 7. Semester, styringsgruppereferat, ESB, taget til efterretning 
e) 8. semester, styringsgruppereferat, ESB, taget til efterretning 
f) 1. semester, styringsgruppereferat, AAL, ønske om vandfontæne på Skibbrogade, 

hvilket meldes ind i forbindelse med studiemiljøforbedringer. Case-opgaven i 
PBL-kurset tager for lang tid. Ønsker om at institut stiller mundbind til rådighed, 
dette sker i laboratoriet i det omfang, studerende mangler. 

g) 2. semester, styringsgruppereferat, AAL, ønske om sociale aktiviteter. Mento-
rerne har igangsat en indsats. Kommentar om, at nogle studerende fravælger at 
deltage i undervisningen i Anvendt statistik pga. at de finder underviserens tone 
for hård. LHP tager kontakt til underviser med anbefaling om forventningsafstem-
ning ved starten af undervisningen. 

h) 6. Semester, styregruppereferat, AAL, ønske mere information om tilbud om soci-
ale hjælpe-muligheder i forbindelse med studiestart. De decentrale studievejle-
dere vurderer, om vi gennem hjemmesiden eller Moodle kan tydeliggøre infor-
mation om hjælpemuligheder. 

Semesterevaluering: 
i) Semesterevalueringsrapport, 1. studieår, E20, AAL, taget til efterretning 
j) Semesterevalueringsrapport, 7. Semester, E20, ESB, vanskeligt at adsorbere inter-

nationale studerende i gruppedannelsen i E20. Mentorer fra E21 vil forhåbentlig-
kunne afhjælpe dele af problemet. Desuden vil problemet behandles på VIP-
møde på Sektion for Kemiteknologi. 

k) Post-corona projekt i Kemisk binding, udsættes til næste møde. 
l) Semester- og undervisningsevaluering E20 (Lukket bilag), taget til efterretning. 

Behandling af pkt. om krænkende adfærd udsættes til næste møde. 

 
 
 
 
 
 
 
LHP 
 
LHP, 
MES 
 
 
LHP 
 
 
 
LHP 
 
 
 
 
STS, 
MBK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LHP 

 
 

m) Budget og regnskab 
Intet forbrug pga. coronasituationen    

 
n) Eventuelt 

Frafald på 3. sem. kan skyldes, at overgangen fra 2. til 3. semester er hård, og at kurserne 
er koncentreret tidligt på semestret. 

 

 

Niels Thomas Eriksen 
Referent 

 


