
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 26.juni 2019 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Esbjerg 
og København 

 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Majken Pagter (MP), Emil Bock Nielsen (EN), Lars Haastrup Pe-
dersen (LHP) 

Observatører: Anja Keldorff (AK), Charlotte Elbæk Nielsen (CEN) 

Til stede fra Esbjerg: Morten E. Simonsen (MES) 

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede: Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Kim Tanja Hejselbak Nørgaard (KN), Frederikke Kilde-
berg Paulsen (FP) 

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 15.05.2019 
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. 

 
 
 
EBL 

 



 
4. Orientering 

a) Evaluering af KMB Career Day v/Emil Bock Nielsen 
EBN fortalte om arrangementet: 150 var mødt op til KMB Career Day. De stude-
rende var fordelt ligeligt på semestre og uddannelser og arrangørerne har fået 
god respons. Det vil derfor være en god ide at afholde arrangementet næste år 
også.  

b) Studiemiljøundersøgelse, 2.sem Esbjerg 
Tilkendegivelserne vedr. studiemiljøet er overvejende positive. Taget til efterret-
ning. 

c) Suspendering af specialiseringspolitikken på ENG, SUND og TECH 
NTE: Vi har i dag nogle uddannelser, der ikke lever op til specialiseringsreglerne, 
bl.a. Medicinsk bioteknologi og Bioteknologi. Der er også et problem i forhold til 
sammenlægningen af Olie/gasteknologi og Kemiteknik, hvis man skulle overholde 
specialiseringsreglerne. I kraft af at rammerne for specialiseringsreglerne nu er 
midlertidigt suspenderet, muliggører det en sammenlægning. 

d) Dimission i Aalborg 
Dimissionen i Aalborg kommer til at foregå på både dansk og engelsk. Indlednin-
gen vil foregå på engelsk og årets tale ved Bent Rønsholdt vil foregå på dansk. 

 

 
5. Diskussion 

a) Meddelelse om hjælpemidler til skriftlige eksamener 
Der er problemer med, at undervisere vil lave om i de godkendte hjælpemidler 
ved eksamen, efter at eksamensplanen er godkendt af studienævnet. NTE fore-
slår, at studienævnet vedtager, at der ikke kan laves om i hjælpemidlerne, når ek-
samensplanen er godkendt, og at studiesekretærerne skal udfylde forsiden på ek-
samenssættet i stedet for underviserne. Studienævnet vedtog forslagene. MES er 
i tvivl om, om hjælpemidlerne er beskrevet på eksamensplanen i Esbjerg.   

 

 
6. Studieordninger 

      Revision af studieordninger 
a) Udkast til ny studiestruktur 

Studienævnet godkendte den nye struktur. Der er mulighed for ændringer, hvis 
det kun vedrører individuelle kurser på én uddannelse, men ikke samlæste kur-
ser. NTE orienterer sektionerne og arbejder videre med studieordningsrevisio-
nerne.    

b) BSc og kandidatuddannelser, sektionernes forslag 
Studienævnet godkendte den nye struktur.  

c) Kursusoversigt 
Taget til efterretning. 
 

      Progressive PBL-læringsmål 
d) Mail vedr. progressive PBL-læringsmål 
e) Forslag til progressive PBL aktiviteter på uddannelser ved BIO 
f) Oplæg til PBL-aftale på ENG og TECH   
g) Eksempler på mini-moduler    
h) Progressive PBL-læringsmål i projektarbejde på BIO’s uddannelser 
Der kommer til at indgå flg. elementer i den nye PV-aftale/PBL-aftale: Bi-vejledning 
på 1. sem bliver afskaffet, og der vil blive afholdt 4 PBL-workshops fordelt på 2-8.sem 

 
 
 
NTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
i stedet for bivejledning. 
AK: Skal laboratoriesikkerhedskurset ikke indskrives på 7.sem, da studerende udefra 
skal bestå kurset? NTE: Laboratoriesikkerhedskurset kan evt. indgå som en O-ECTS 
aktivitet i stads, så det også vil fremgå af de studerendes eksamensbeviser. 
Studienævnet vedtog oplægget til de progressive PBL-læringsmål. Læringsmålene vil 
blive indskrevet i studieordningerne. 
 
i) Dispensation til ændret modulrækkefølge på BSc-uddannelsen i  

Sustainable Biotechnology  
På Sustainable Biotechnology vil man bytte om på 2 kurser på 3. og 5. semester 
og 2 kurser på 4. og 6. semester. Ændringen vil kun komme til at vedrøre de kom-
mende 3. semester studerende, hvor kurserne kører for sidste gang pga uddan-
nelsens afvikling. Dispensationen er bl.a. begrundet i bemandingssituationen i 
København. Studienævnet godkendte dispensationen. EBL fremsender dispensa-
tionen til studielegalitet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBL 

 
7. Kvalitetssikring 

      Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 2.sem Aalborg 

Taget til efterretning. 
b) 4.sem Aalborg 

EBN: Der er en kommentar under eventuelt vedr. tilgængeligt udstyr og materia-
ler. LHP: Det skal håndteres decentralt – dvs de enkelte ansvarlige laboratorier 
skal spørges. NTE: Når man skal skrive speciale, skal man i specialekontrakten 
tage stilling til, hvilket udstyr der skal bruges. Taget til efterretning.  

 

 
 

8. Budget 
a) SN bevillinger 

Der er indtil videre ikke brugt meget af SN puljen. Der opfordres til at søge om 
midler til ekskursioner, gæsteforelæsninger mm. 

 

 
9. Eventuelt 

  
 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


