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 Studienævnet for Kemi, Miljø og 
Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 23. juni 2021 kl. 13.00  i Aalborg, Esbjerg og København 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Majken Pagter (MP),  
Lars Haastrup Pedersen (LHP), Stine Tillebæk Søndergaard (STS), Thorleif Riis Bay Stokholm (TBS), Andreas 
Mølgaard Andersen (AMA),  

Observatører: Kim Tanja Hejselbak Nørgaard (KN), Magnus Bay Kirkfeldt (MBK) 

Til stede fra Esbjerg: Morten E. Simonsen (MES), Jesper Thygesen (JT) 

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede: Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde d. 26.05.2021 
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 d. 26.05.21  
Godkendt  

 
3. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 
Gennemgået og taget til efterretning. 

b) Opfølgning på tidligere sag beskrevet i 2. semester AAL styregruppe referat vedr 
udtrykt behov for projektvejledning til rapportskrivning. Sektion for Bioteknologi 
har taget hånd om spørgsmålet ved besætte 1 studieår med mere erfarne projekt-
vejledere (LHP).  
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4. Orientering 
a) Efterårets møder 

Gennemgået og taget til efterretning. 
b) Online dimission flyttet til d. 29. juni 

Årets underviser informeres inden dimissionen på sektion møde 
c) Matchtjekker 

Forslag til ændringer i spørgsmål og opsætning – sendes til NTE + Steffen (MBK) 
d) Vejledning om håndtering af COVID-19-relaterede overtrædelser af disciplinær-

reglerne 
Gennemgået og taget til efterretning.  

e) Karriere workshops 
f) Frafaldsopgørelse fra 1. studieår 

Gennemgået og taget til efterretning. 
g) Opfølgning på fysisk studiemiljø 
h) Ny leverandør SPS-støtte 

Information og ændringer i forhold til tidl praksis gennemgået. Spørgsmål om 
hvor mange studerende det drejer sig om på BIO blev rejst og undersøges til næ-
ste møde 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LHP                                                 

 
5. Diskussion 

a) Nye medlemmer til aftagerpanel  
Opfølgning på indkomne forslag til nye medlemmer. Tages op på SN-mødet i au-
gust.  

b) Reeksamener i august: fysisk eller online 
Alle reeksamener afholdes som udgangspunkt fysisk og med samme prøveform 
som ved den ordinære eksamen. Skriftlige eksamener skal afholdes ved fysisk til-
stedeværelse på AAU på samme vilkår som ordinær eksamen med hjælpemidler. 

 
NTE 
 
NTE 

 
6. Studieordninger 

  
 

7. Kvalitetssikring 
Semesterreferater/styringsgruppereferater 
 

 

 
 

8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

Der er ingen studerende, der har søgt om midler.  
 

 

 

Louise Kiilerich Pratas 
Referent 


