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Afbud/Ikke til stede:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra møde 17.02.2021 

3. Studentersager (lukket punkt) 

4. Orientering 

5. Diskussion 

6. Studieordninger 

7. Kvalitetssikring 

8. Budget 

9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 

Godkendt med tilføjelser under Orientering  
 

2. Godkendelse af referat fra møde 17.02.2021 

Godkendt  

 

3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 

c) Ansøgning om dispensation til 6. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 
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d) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg 

Studienævnet vedtog at give dispensation.  
e) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg 

Studienævnet vedtog at give dispensation. 
 

4. Orientering 

      a) Trivsel på KMB, aktiviteter 
            STS orienterede om dét program over forskellige aktiviteter, som studerende  
            på  BIO kan deltage i som f.eks. online brætspil. NTE vil opfordre de studerende til 
            at følge instituttets facebook side, da der her vil blive opslået information om  
            forskellige arrangementer.  
       b) Afgørelse vedr. eksamensklage i modulet ”Cellebiologi, immunologi  
            og genetik” 
            LHP orienterede om eksamensklagen, hvor fakultetet ikke har givet den  
            studerende medhold. 
       c) Ny digital studieguide 
           Studieguiden ligger nu digitalt på hjemmesiden.    
       d) Online Åbent hus v/STS 
            Åbent hus online gik ikke så godt, fordi platformen gik ned, og der derfor ikke var  
            mulighed for at svare på spørgsmål via chatten. I Esbjerg var der ikke mange,  
            der deltog.  
       e) Analyse af studietiden v/NTE 
            Hvis studietiden er over en vis grænseværdi, skal instituttet forklare dette.  
            Studietidsforlængelsen skyldes i høj grad enkelte studerende med lange  
            studietidsforlængelser. Der er intet mønster. Forsinkelserne skyldes som regel  
            reeksamener. 
       f) Fremtidig bemanding af studiesekretariatet 
           LHP orienterede om, at flere i studiesekretariatet har opsagt deres stillinger  
           herunder SN-sekretæren. 
       g) Adgangsbegrænsning på Biologi 
            Der vil fremover komme yderligere adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen  
            i biologi pga. ledighedstal. 
       h) Genåbning på AAU 

             Efter påsken vil 6. og 10.sem få lov til 50% fremmøde. Andre studerende vil  
             sandsynligvis få adgang til campus i forbindelse med projektarbejde.  
             Der vil komme en udmelding fra universitetsdirektøren.  
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5. Diskussion 

a) Afholdelse af dimission 
Det foreslås, at dimissionen afholdes online i år på tværs af campi ligesom sidste 
år, hvilket studienævnet kunne tilslutte sig. Tiden ses an i forhold til et fysisk ar-
rangement. 

b) Fremrykning af eksamener i F21 v/NTE 
NTE: Der kan være mulighed for at fremrykke nogle af kursuseksamenerne fra 
juni til maj, så laboratoriearbejdet kan strække sig over længere tid ind i juni. Stu-
dienævnet var ikke enige om, om dette var en god idé. Konklusionen blev derfor, 

 
 
 
 
 
 
 
NTE 



 
at man på de enkelte semestre kan diskutere det på et semestergruppemøde, om 
en enkelt eksamen skal flyttes. NTE følger op på dette, da bemandingssituationen 
i studiesekretariatet også spiller ind i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. 

c) Indfasning af PBL workshops 
Studienævnet diskuterede eksemplerne på forskellige emner. VIP SN-medlem-
merne vil spørge på sektionerne for at få input til, hvilke emner der skal vælges, 
og melde tilbage en uge før næste studienævnsmøde. 

d) Udkast til match-tjekker 
Studenterrepræsentanterne og MBK har udarbejdet et udkast til spørgsmål til 
match-tjekkeren. Studienævnet diskuterede de forskellige spørgsmål, og der ar-
bejdes videre med match-tjekkeren. Der skal udarbejdes 5 danske versioner til 
Aalborg samt en engelsk version til Esbjerg. Udkastene skal være færdige til SN-
mødet i april. 

e) Udkast til revision af 2-fags uddannelser samt 1-fags Bioteknologi 
NTE har udarbejdet 2-fags studieplaner på baggrund af den nye 45+45 skabelon 
for 2-fags uddannelser. NTE har revideret bilaget og vil fremsende det til MKJ, 
LHP og MP til gennemsyn. 
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6. Studieordninger 

  

 

7. Kvalitetssikring 

        Semesterreferater/styringsgruppereferater 
        a) 2.sem Kemi og bioteknologi (diplom), ESB 
             Taget til efterretning. 
        b) 2.sem Chemical Engineering and Biotechnology, ESB 
             Taget til efterretning 
        c) 2.sem Aalborg 
            LHP: Der er fortsat kommentarer til matematikundervisningen, hvilket der bliver 
            taget hånd om.      
        d) 4.sem Aalborg 
             Taget til efterretning.  
 

 

 

 

8. Budget 

a) SN bevillinger 
Der er ingen studerende, der har søgt om midler. 

 

 

9. Eventuelt 

       a) Tavshedspligt for studerende i styrende organer på AAU 
            De studerende vil få tilsendt et dokument vedr. tavshedspligt, som skal  
            underskrives. 
       b) Plagiat 
            Studienævnet diskuterede, hvordan man undgår plagiat, da der har været flere 
            plagiatsager, som er blevet håndteret af NTE. 
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