
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 08.11. 2017 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Esbjerg og 
København 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Majken Pagter (MP), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ),  

Observatører:  
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Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 27.09.2017 
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  og opfølgning på referat fra møde27.09.2017 
NTE har ikke nået at følge op på punkt 5a (forslag af nye medlemmer til aftagergruppe) 
Godkendt. 

 

 
3. Studentersager 

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

b) Genbehandling af ansøgning om dispensation til 4.prøveforsøg samt dispensation 

 
 
 
 



 
fra 24-mnds reglen 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 

c) Ansøgning om dispensation fra 1. års prøven 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 

 
 
EBL 

 

4. Orientering 
a) Colourbox licens til studerende og undervisere 

Studerende kan nu få adgang til billeder via Colourbox. 
b) Udkast til PBL-aftale samt forslag til implementering 

Udkastet til aftalen har været rundsendt til SN, MP og NTE har kommenteret og 
kommentarerne er videresendt til skolen. 

c) Decentral studievejleder i Aalborg 
Den decentrale studievejleder i Aalborg er blevet fyret, da hun ikke længere er stu-
derende på AAU. Der vil derfor ikke blive sendt breve ud til de gule frafaldstruede 
studerende i Aalborg, da der ikke er en decentral studievejleder at henvise til. Stil-
lingen er opslået med henblik på at ansætte en ny pr. 1/12. 

 
 
 
 

 
5. Diskussion 

a) Studienævnets praksis ved sagsbehandling 
NTE har samlet forskellige vejledninger fra AAU’s studievejledning samt SDU’s vej-
ledning til studerende I forbindelse med dispensationsansøgninger, bl.a. I forbindel-
se med lægeerklæringer og en beskrivelse af, hvad særlige forhold er.  
Studienævnet vedtog at vi sender SDU’s vejledning til inspiration til AAU’s centrale 
studievejledning med forslag om en mere udførlig beskrivelse af krav til ansøgnin-
gen, som kan anvendes som vejledning både for ansøgere og for studienævn. 

 
 
 
NTE 

 
6. Studieordninger 

a) Status for studieordningsrevisioner 2017 
Studieordningerne er sendt til godkendelse hos fakultetet. Der er indført obligato-
riske aktiviteter i kemi- og biologi-kurserne på. 1. år i bachelorstudierdningerne,  
som skal godkendes inden man kan indstilles til eksamen. Der er også indført æn-
dringer I P0 og P1 projekterne I Esbjerg I forhold til læringsmål.  
I Aalborg er bedømmelsesformen (karakter eller bestået/ikke bestået)  I kurset Mil-
jøforvaltning blevet harmoniseret i de pågældende studieordninger, og enkelte kur-
ser på diplomingeniøruddannelsen i AAL  har fået intern censur så de harmoniseres 
med BSc-uddannelserne. 

 

 
7. Kvalitetssikring 

a) Modulbeskrivelser 
Der er afkrydset i skemaform, hvilke modulbeskrivelser der er ok I Moodle.  
Skemaet vil blive sendt til institutlederen og sektionslederne til orientering, da alle 
moduler endnu ikke har en beskrivelse. 

b) Undervisningsevaluering F17 
Skolen har gennemgået forårets semesterevaluering og har bedt studienævnet 
kommentere vedr. de kurser, der har fået en generelt dårligere score, end det der 
gælder for skolen som helhed.  

 
NTE 
 
 
 
NTE 
 
 



 
NTE har bedt om et høringssvar fra de pågældende undervisere og udarbejdet et 
udkast til svar til skolen. Gennemgående er besvarelsesprocenten ikke så høj på 
survey xact spørgeskemaerne.  Studienævnet diskuterede høringssvaret og dette vil 
blive sendt til skolen med enkelte rettelser. 

c) Overgangshandleplan 2014-2017, selvevaluering 
Studienævnet har tidligere kommenteret planen. Der skal nu laves en status på de 
forskellige handlinger. NTE har kommenteret de handlinger, hvor han står som an-
svarlig og sendt planen tilbage til skolen. SN har ikke yderligere kommentarer. 
 

 
Selvevaluering – handlingsplaner 2017-2020 
d) Bæredygtig bioteknologi 
e) Biologi 
f) Kemiteknologi/Kemi/diplom I Kemi og bioteknologi (AAL) 
g) Kemi og bioteknologi BA og diplom, Kemiteknik, Olie og gasteknologi (ESB) 
h) Bioteknologi 
i) Miljøvidenskab 
NTE har udarbejdet udkast til kommentarer på skolens handlingsplaner for uddannelser-
ne. Studienævnet diskuterede kommentarerne til handlingsplanerne og disse vil blive 
sendt videre til skolen med enkelte rettelser.  

 
 
Frafaldstruede studerende 
j) Samlet liste K-Sn 
k) Gul liste, Aalborg 
l) Rød liste, Aalborg 
m) Gul liste, Esbjerg 
n) Rød liste, Esbjerg 
o) Gul liste, Kbh 
p) Rød liste, Kbh 
 
Taget til efterretning. Der vil blive sendt breve ud med tilbud om vejledning til de frafalds-
truede studerende. 
 
SN-rapport 2017 
q) SN-rapport KMB 

NTE vil udarbejde et svar til fakultetet vedr. opmærksomhedspunkterne. Svaret 
sendes rundt til SN-medlemmerne på e-mail til kommentering.  
Studienævnet diskuterede det høje frafald på nogle af uddannelserne og mulige år-
sager hertil uden dog at komme til en større forståelse af årsagerne. 

r) SN-rapport EVU 
Denne rapport kommenteres der ikke på, da SN kun har én uddannelse under EVU -  
master i bioteknologi, som nedlægges. 

s) Vejledning til opgørelse af nøgletal for forskningsdækning 
Taget til efterretning 

t) Dokumentation af ledighedstal i AAU’s opgørelser 
Taget til efterretning. 

 
Semesterrapporter F17 
u) 9-10.sem Bioteknologi/Medicinsk bioteknologi 

Taget til efterretning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTE 
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NTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
v) 6.sem Chemical engineering and biotechnology 

Taget til efterretning. Kommentarer om at der ikke er mange der møder op til sty-
ringsgruppemøderne. DO: Dette kan skyldes, at (ét af)møderne ligger sent og efter 
eksamen i juni. 

x) 8.sem Olie og gasteknologi 
Kommentarer vedr. Skemalægningen, 2+2 (slots). Marco bør meddele skemalæg-
gerne, hvis der er problemer og et ønske om 4-timers slots.  

y) 8.sem Bæredygtig bioteknologi 
Taget til efterretning 

z) 2.sem KMB og Biologi 
Taget til efterretning.  

æ)  2.sem Kemi og bioteknologi, Esbjerg 
       Taget til efterretning 
ø)  6.sem Miljøteknologi 
      Utilfredshed med at kurset blev afviklet på engelsk. Dette skyldes at kurset også ud-
bydes til udenlandske studerende på 8.sem. SN vurderer, at det ikke bør være et pro-
blem med et engelsksproget kursus på 6. sem. 

      å)  4.sem KMB og Biologi, Aalborg 
            Kritik af det fysiske studiemiljø. Tiltag er allerede i gang, hvilket de studerende er 
blevet orienteret om på styregruppemøde på 5. sem. Organiske og uorganiske laboratorie-
øvelser vurderes som mindre tidskrævende end andre kurser. Underviseren er blevet gjort 
opmærksom på dette tidligere, og gøres igen opmærksom på, at studerende fortsat har den-
ne opfattelse. 
 
Tilbagemeldingsskema til SES 
SN-sekretær skal melde tilbage til skolen i forhold til indkomne semesterrapporter. Skemaet 
sendes til institutlederen og sektionslederne til orientering. 
 
Semesterreferater/styringsgruppereferater 

1) 1.sem Aalborg 
Semesterkoordinatoren skal orienteres om, at man vil blive udmeldt, hvis man ude-
bliver fra eksamen på 1. studieår (i referatet står, at man kun dumper p0). Kritik af 
sikkerhedskurset. Sikkerhedskurserne bør diskuteres, når vi en gang får luft til flere 
opgaver. 

2) 7.sem Biologi 
Eksamen ønskes placeret tidligere i semesteret. Studienævnet har tidligere diskute-
ret, at eksaminer skal ligge i eksamensperioden (januar og juni). Der er rygter om at 
man skal have Miljøforvaltning på 8.sem. Besked er sendt ud på Moodle om, at der 
er ’fake news’ og at man fortsat vil kunne vælge projekter indenfor Mikrobiologi og 
Bioteknologi som angivet i studieordningen. Kritik af Cellebiologi hvilket undervise-
ren skal gøres opmærksom på. Semesterkoordinatoren orienteres om SN holdning. 

3) 3.sem KMB, Aalborg 
Problem at organisk og uorganisk kemi  eksamineres i én eksamen. Det kan være en 
mulighed at opdele kurset, så der afholdes 2 eksaminer. 
Evaluering af studiestart:  Sikkerhedskurset er obligatorisk, hvilket ikke fremgår af 
referatet. De studerende har fået information om, at kurset er obligatorisk. Seme-
sterkoordinatoren orienteres en ekstra gang. 

4) 5.sem KMB, Aalborg 
Taget til efterretning. 
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8. Budget og regnskab 



 
a) SN bevillinger samt timerammefordeling E17 

Der opfordres til at sætte aktiviteter igang, da SN ikke når at bruge puljen I år. 
Timebevillingen: NTE foreslår at timerne gives til de folk, der afholder sikkerheds-
kurserne (4 personer). SN overvejer forslaget til næste SN-møde. 

b) SN forbrug 
Taget til efterretning 

 

 

c) Eventuelt 
MK: SN-medlemmerne er stadig ikke blevet rettet på hjemmesiden. EBL rykker skolen. EBL 
 
 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


