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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  

Godkendt  

 

3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation   

c) Ansøgning om dispensation til 2 x 4. prøveforsøg  
Studienævnet vedtog at give dispensation  

d) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg samt 24 mnds reglen 
Studienævnet vedtog at give dispensation 

  
EBL 



 
e) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg samt dispensation fra  

24 mnds reglen  
Studienævnet vedtog at give dispensation    

f) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg samt dispensation fra  
24 mnds reglen 
Studienævnet vedtog at give afslag.     

g) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg, genbehandling 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 

h) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg samt dispensation fra  
24 mnds reglen  
Studienævnet vedtog at give afslag.     

i) Ansøgning om dispensation til 2 x 4. prøveforsøg  
Studienævnet vedtog at give afslag. 

j) Ansøgning om særlige eksamensvilkår 
Studienævnet vedtog at give dispensation.   

k) Ansøgning om eksamen udenfor ordinær eksamensperiode  
Studienævnet vedtog at give afslag. 

l) Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg 
Studienævnet vedtog at give afslag.  

m) Ansøgning om dispensation til 2 x 4. prøveforsøg  
Studienævnet vedtog at udsætte sagen og bede om yderligere oplysninger. 

n) Ansøgning om dispensation til 2 x 4. prøveforsøg samt dispensation 
fra 24 mnds reglen 
Studienævnet vedtog at give afslag.     

o) Ansøgning om forhåndsmerit 
Studienævnet vedtog at give afslag.   

 

4. Orientering 

a) Make it real plakat, Bioteknologi 
Plakaterne har været sendt til kommentering hos NTE og EBL. Billederne er OK. 

b) Make it real plakat, Biologi 
Plakaterne har været sendt til kommentering hos NTE og EBL. 

c) Make it real film, Kemiteknologi 
Fin film. NTE/EBL melder tilbage til skolen 

d) Make it real film, Bioteknologi 
Fin film. NTE/EBL melder tilbage til skolen 

 
 
 
 
 
 
NTE/EBL 

 

5. Diskussion 

  

 

6. Studieordninger 

  

 

7. Kvalitetssikring 

Semesterreferater  
 



 
a) 2.sem Aalborg 

1. studieår har tilføjet nyt punkt vedr. studiemiljø på deres møder samt skabelo-
nen der bruges til referater. NTE melder de nævnte ting videre. 

b) 2.sem Esbjerg 
Taget til efterretning. 

c) 4.sem Aalborg 
Mange ting vedr. bygninger/lokaler som NTE vil melde videre. 
Kommentarer vedr. ITX-Flex. NTE: En studerende har af fakultetet fået dispensa-
tion til ikke at bruge ITX-Flex, da han har en Linux-computer. 
Ønske om sandwich-automat på FRB 7H. NTE melder det videre. 
 

Semesterrapporter E17 

d) 5.sem Bæredygtig Bioteknologi 
Kommentarer om at der er mange samfundsvidenskabelige eksempler i kurset 
Anvendt statistik. Det vil være godt at flette naturvidenskabelige eksempler ind 
også. NTE informerer foreløbig skolen herom. 

 
NTE 
 
 
 
 
 
 
NTE 
 
 
 
 
 
NTE 

 

 

e) Budget og regnskab 

a) SN bevillinger 
Taget til efterretning 

b) SN forbrug 

 

 

f) Eventuelt 

  

 

Elin Boel Larsen 

Referent 

 

 

 


