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Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 
3. Studentersager (lukket punkt) 

a. Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde   
b. Dispensationssag 

4. Orientering 
a. Genåbning på AAU v/. LHP     
b. Eksamensretningslinjer, herunder snyd og plagiat v/. LHP  
c. Status årets underviser v/. STS 

5. Diskussion 
a. Undervisning i en coronatid v/. Casper Steinmann   
b. Forslag til medlemmer af Aftagerpanel    
c. PBL-workshops v/. LHP     
d. Midler til trivsel v/. LHP & NTE    
e. COVID-19 tilskud fra UFM v/ NTE    

6. Studieordninger 
7. Kvalitetssikring 

a. Styringsgruppereferater, 2. semester, ESB 
b. Styringsgruppereferat, 2. semester, AAL 
c. Styringsgruppereferat, 7. semester BBT 
d. Semesterevalueringsrapport, 7. semester BBT  
e. Semesterevalueringsrapport, 9. semester BBT   
f. Krænkende adfærd (lukket punkt)    
g. Trivselsmåling fra ESB (lukket punkt)    

8. Budget og regnskab 
9. Eventuelt 

 



 
1. Godkendelse af dagsorden     Action 

Referat fra seneste studienævnsmøde d. 28.04.2021 godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra møde  
Dagsorden godkendt med den ændring af de lukke Punkt 7f og 7g behandles umiddelbart 
efter Punkt 3. 

 

 
3. Studentersager 

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

b) Dispensationssag, 21-084, Dispensation til 5. prøveforsøg godkendt begrundet i 
sygdom hos den studerende. 

 

 
4. Orientering 

a) Genåbning på AAU, 21-085, v/. LHP. Retningslinjer er udsendt. Studerende kan 
vende tilbage til universitetet med negativ test eller med gyldigt corona-pas. NTE 
afklarer, om studerende vil kunne medbringe familie i forbindelse med specialeek-
samener. Studienævn fastholder, at skriftlige eksamener afholdes on-line som tid-
ligere udmeldt, mens mundtlige eksamener kan afholdes både fysisk og on-line 
eller som hybrideksamener.  

     
b) Eksamensretningslinjer, herunder snyd og plagiat, 21-086 og 21-105, v/. LHP. 

Studienævnet tilslutter sig de tidligere udmeldte retningslinjer. SN er klar over, at 
der har foregået snyd til on-line eksamener, og at der er vanskeligt at kontrollere, 
men opfordrer alle studerende til at orientere sig om gældende retningslinjer og 
overholde dem. Der er eksempler på bortvisningsager, også på BIO.  
 

c) Status årets underviser, 21-088, 21-102 v/. STS. Årets underviser på BIO er udpe-
get pga. uafhængige nomineringer fra 2 forskellige projektgrupper i ESB. MES fin-
der ud af, hvordan prisen overrækkes og orienterer Jesper og Stine, som vil over-
række beskeden. 
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5. Diskussion 

a) Undervisning i en coronatid, 21-076, 21-103, 21-104 v/. Casper Steinmann. Inspi-
rerende oplæg om baggrund for anderledes undervisning (skal stimulere hjernens 
aktivitet – modsat traditionelle forelæsninger) samt hvordan undervisningen rent 
faktisk er udmøntet af Casper. Studienævnet er meget tilfreds med det, de hørte 
og foreslår, at Casper inviteres til f.eks. en forskerfredag eller lign. Casper deltager 
desuden med et oplæg for alle undervisere på instituttets sommerseminar til au-
gust. 
 

b) Forslag til medlemmer af Aftagerpanel, 21-089. Fire medlemmer udløber i 2021 og 
bør suppleres og evt. udbygges. Panelet bør styrkes inden for miljø kemi og kemi-
teknologi samt gymnasieområdet, samt med repræsentanter fra større firmaer, 
Novozymes, Chr. Hansen, Dupont. LHP har sendt forslag til nye medlemmer, 
MES sender forslag. Andre medlemmer kan sende yderligere forslag inden d. 
04.06.2021.  
 

c) PBL-workshops, 21-101 v/. LHP. Der er forslag fra Sektion for BIO og Sektion for 
KT samt mundtlige forslag fra Sektion for K. Sektion for BT ønsker workshops, 
hvor PLAN har kompetencer. Det er væsentligt, at workshops giver kompetencer, 
som rækker ud over selve studiet. Studienævnet beslutter en fælles workshop på 
4. sem. med stærkt fokus på PBL, mens workshops på 3. og 5. sem. kan variere 
mellem sektionerne. NTE informerer PLAN om flg. ønsker til workshops. 

• 3. sem. KBT: Digitalt projektarbejde 
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• 3. sem. BIO og MV: Miljøreguleringens rolle i en grøn omstilling 
• 3. sem. BT, K og KT: Teknologiforståelse og etik 
• 4. sem. Alle retninger: Progression i problemdesignet 
• 5. sem. KBT, BT K og KT: Helhedsvurderinger af problemløsninger. 
• 5. sem. BIO og MV: Bæredygtig innovation,  

   
d) Midler til trivsel, 21-099, 21-100 v/. LHP & NTE. Studienævnet støtter forslaget 

med flg. kommentarer. Check-in på 5. sem. skal holdes på en måde, som også er 
relevante for diplomingeniørstuderende, og gerne tidligt på semestret, før efterårs-
ferien. Et centralt formål skal være trivsel. Check-in arrangementer skal helst være 
fredage, så studerende kan fortsætte det sociale samvær derefter. 
 

e) COVID-19 tilskud fra UFM, 21-098 v/ NTE. Studienævnet diskuterede hvordan til-
skud bedst anvendes uden at komme om med en egentlig plan: Ønske om, at 
midler bruges i laboratorier. Ekstra vejledere, så der er vejleding i weekenden. Evt. 
laboratorieøvelser/værkstedskurser i weekenden. Studerende på kandidatuddan-
nelsen lønnes til at lave øvelser med studerende på BSc-uddannelsen. Ekskursio-
ner til eksterne universiteter eller virksomheder. Feltkurser, på uddannelser, hvor 
det er relevant. 
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6. Studieordninger 

Intet at bemærke  
 

7. Kvalitetssikring 
a) Styringsgruppereferater, 2. semester, ESB, 21-090, 21-091. Taget til efterretning. 

 
b) Styringsgruppereferat, 2. semester, AAL. LHP vender med semesterkoordinator, 

at ét projekt ’sejler’. 
 

c) Styringsgruppereferat, 7. semester BBT, taget til efterretning 
 

d) Semesterevalueringsrapport, 7. semester BBT, taget til efterretning  
 

e) Semesterevalueringsrapport, 9. semester BBT, taget til efterretning 
   

f) Krænkende adfærd (lukket punkt), 21-077. To studerende har følt sig udsat for 
krænkende adfærd fra undervisere. SN finder det uacceptabelt, hvis nogen har 
været udsat for krænkende adfærd men finder ikke tegn på, at systematiske kræn-
kelser finder sted. Det kan være et problem, at studerende ikke tør sige til, hvis de 
føler sig udsat for krænkelser fra undervisere. De decentrale studievejledere mod-
tager enkelte henvendelser fra studerende, som føler sig talt ned til af undervisere, 
uden at det måske reelt kan betragtes som krænkelser. Styregruppemøder kan 
være et forum til mere anonyme tilkendegivelser. NTE orienterer institutledelse. 
    

g) Trivselsmåling fra ESB (lukket punkt), 21-097. Én studerende fra ESB har følt sig 
udsat for mobning fra mange kanter. Studienævnet finder mobning uacceptabelt, 
men ingen tegn på systematisk mobning på Campus ESB. NTE orienterer institut-
ledelse. 
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8. Budget og regnskab 

a) SN bevillinger, intet at bemærke 
 

b) SN forbrug, intet at bemærke 

 

 
9. Eventuelt 



 
a) Der savnes information om Innovations-hubs på AAU og de muligheder, de tilby-

der studerende. JT er med i styregruppe for innovationshub i ESB og vil under-
søge, om der kommer mere information fra den side. 

JT 

 

Niels Thomas Eriksen 
Referent 


