
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 17.02.2021 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: Magnus Bay Kirkfeldt (MBK), Mette Nørgaard Andersen (MNA) 

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. Valg af næstformand 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra møde d. 27.01.2021 
4. Studentersager (lukket punkt) 
5. Orientering 
6. Diskussion 
7. Studieordninger 
8. Kvalitetssikring 
9. Budget 
10. Eventuelt 

 

1. Valg af næstformand     Action 
Studienævnet valgte Stine Tillebæk Søndergaard som næstformand.  

 

2. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt.  

 

3. Godkendelse af referat fra møde 27.01.2021 
Godkendt.  

 
 
 



 
4. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 
Listen blev taget til efterretning. PL foreslog, at man kunne overveje at afholde et 
SN-møde primo februar, så studienævnet har mulighed for at behandle flere dis-
pensationsansøgninger i tide inden reeksamen. 

 

 

5. Orientering 
a) Årshjul for studienævnets arbejde 

LHP gennemgik årshjulet.   
b) Retningslinjer for sagsbehandling i studienævnet 

Studienævnet diskuterede retningslinjerne vedr. gruppestørrelser. Retningslin-
jerne er ikke længere relevante, så studienævnet vedtog at tage punktet ud. 
NTE: Punktet vedr. opsplittelse af projektgrupper er også forældet, da det stam-
mer fra skolens tid. Men det vil være en god idé at have en procedure. LHP følger 
op. 
Studienævnet godkendte listen over retningslinjer for sagsbehandling. 

c) Revideret standardforretningsorden for kollegiale organer 
LHP gennemgik kort forretningsordenen. Taget til efterretning. 

d) Ændring af adgangskrav til bacheloruddannelsen i Kemi 
Adgangskravene til Kemi (scient) er nu ændret (forsøgsordning), så de svarer til 
adgangskravene til Kemiteknologi. Begrundelsen er, at nogle gymnasier ikke ud-
byder fysik på A-niveau. 
Taget til efterretning. 
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6. Diskussion 

a) Match-tjekker 
NTE: Universitetet har besluttet, at alle uddannelser skal have en match-tjekker. 
Det er et spørgeskema, hvor man som potentiel studerende får at vide, om man 
er egnet til den pågældende uddannelse. Formålet er bl.a. at informere om vores 
uddannelser og tiltrække studerende. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe af 
studenterrepræsentanter, som kan udarbejde et udkast til en match-tjekker for 
studienævnets bacheloruddannelser. 
STS: Må vi inddrage andre studerende, f.eks. fra mentortemaet? LHP: Ja, men i 
første omgang skal arbejdsgruppen kun bestå af Jer 5. I kan lave et udkast, som I 
kan sende i høring hos mentorerne. MBK: Vi mangler repræsentation fra Miljøud-
dannelsen, så det vil være en god idé at inddrage studerende fra Miljø. MP: I kan 
evt. inddrage Emil, som er tidligere SN-medlem. 
Deadline for første udkast er 15. marts, så det kan blive behandlet på næste SN-
møde.  Materialet sendes til SN-sekretæren. 

b) Indsats til forbedring af de studerendes trivsel 
LHP: Der er udarbejdet et inspirationskatalog til forskellige sociale digitale aktivi-
teter for at forbedre de studerendes trivsel under nedlukningen. Studienævnet 
skal sikre, at der sker noget i den henseende. MBK: Er der en tidsplan for imple-
mentering? LHP: Det er noget, vi skal gå i gang med nu, men der er ingen konkret 
tidsplan. Synapse har holdt nogle online møder med virksomheder, hvor stude-
rende er blevet inviteret. NTE: I er velkomne til at komme med andre forslag end 
dem, der er med i kataloget. LHP: Studienævnet kan være formidlere i forhold til                                          
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gode arrangementer. Jeg kan spørge KLL, om han vil samle/inddrage mentorgrup-
pen i den forbindelse.  
LHP: Vi kan arrangere et møde i næste uge for at tale om evt. tiltag. Jeg sender en 
doodle til studenterrepræsentanterne. 

c) Evaluering af den opsøgende indsats i forbindelse med Covid-19 
Studie- og trivselsvejledningen har kontaktet 22 forsinkede studerende på studie-
nævnets uddannelser i forbindelse med en ekstraordinær Covid-19 indsats. 10 
studerende tog imod tilbuddet om en samtale. Der har været forskellige årsager 
til, at de studerende har været bagud i deres uddannelse. Forsinkelserne skyldes 
ikke nødvendigvis corona. 
Studienævnet diskuterede, hvordan undervisningen kan gøres bedre. 
Rapporterne tages til efterretning. 

 
LHP 

 
7. Studieordninger 

  
 

8. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 1.sem, Aalborg 
LHP: Vi har bemærket kommentarerne vedr. Calculus, og det er noget, vi følger op på. 
Referatet tages til efterretning. 
Semesterrapporter F20 
b) 6.sem Bioteknologi, Kemiteknologi, Kemi 
Rapporten tages til efterretning.  
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9. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

Studienævnet har endnu ikke modtaget ansøgninger om midler i 2021. 
 

 
10. Eventuelt 

MKJ: Hvilket studienævn skal den nye uddannelse i General Engineering ligge under? 
NTE: Den vil komme til at ligge under Energi. Nogle af vores undervisere skal levere pro-
jektvejledning fra 5. semester. Uddannelsen udbydes fra E21. 

 

 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


