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Referat af studienævnsmøde d. 3. april 2019 kl. 14.00 i videokonferencerummene i Aalborg og Es-
bjerg 

 

Til stede fra Aalborg: Lars Haastrup Pedersen (LHP), Niels T Eriksen (NTE), Mads Koustrup Jørgensen 
(MKJ), Majken Pagter (MP), Kim Tanja Hejselbak Nørgaard (KN),  

Observatører: Kristina Velling Christensen (KVC) 

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

Til stede fra København 

Afbud/Ikke til stede: Frederikke Kildeberg Paulsen (FP), Emil Bock Nielsen (EN), Peter Stephensen Lübeck 
(PL) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 13.03.2019 
3. Studentersager (lukket punkt) 
4. Orientering 
5. Diskussion 
6. Studieordninger 
7. Kvalitetssikring 
8. SN budget 
9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt  

 

2. Godkendelse af referat fra møde 13.03.2019  
Godkendt 
Der er blevet ryddet op i fredagsbarens ølkasser mv i kaffestuen 

 

 
3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation.  

 
 
 
EBL 



 
c) Ansøgning om dispensation til 2 x 4. prøveforsøg 

Studienævnet vedtog at give afslag. 
d) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg 

Studienævnet vedtog at give dispensation.  
 

4. Orientering 
a) Studiemiljøforbedringer, årsrapport 2018 

Der var afsat 10 mio kr til studiemiljøforbedringer i 2018. Udvidelse/renovering af 
cykelparkeringen FrB7H er foreløbig udskudt. I bygningen på Fr.B 7H vil der bl.a.  
blive opsat en automat med drikkevarer. NTE har tidligere gået en runde i bygnin-
gen med nogle studerende for at vurdere, om der kunne gøres noget mere for 
studiemiljøet. Der er derefter bla. kommet flere sofaer på forskertorvet og stu-
diepladser i kælderen. Der er endvidere sat skærme op i de grupperum, hvor der i 
forvejen ikke var skærme. Det vil være en god ide at gentage denne process  - 
også i Esbjerg.  
I Esbjerg har Jens Muff gået en runde med nogle studerende for at se på studie-
miljøforbedringer. Dette har bl.a. resulteret i opsætning af skærme i grupperum. 

b) Afgørelse vedr. eksamensklage i Eksperimentel bioteknologi 
LHP orienterede om en eksamensklage, hvor de studerende ikke har fået med-
hold. 

c) Afgørelse vedr. eksamensklage i Problembaseret læring 
LHP orienterede om en eksamensklage, hvor den studerende ikke har fået med-
hold. 

d) Beslutningskompetence i dispensationssager ved delte kurser 
Studielegalitet har afgjort, at beslutningskompetencen ved delte kurser følger det 
studienævn, som den studerendes uddannelse er tilknyttet. Dette gælder også 
for sidefag. Det vil derfor (stadig) være KMB, der skal træffe afgørelser i sager, 
der vedrører studerende på vores uddannelser. 

 

 
5. Diskussion 

a) Fremmøde og frafald på bacheloruddannelser ved Institut for  
Kemi og Biovidenskab 
NTE anbefaler, at vi overbooker uddannelser med dimensionering/adgangsbe-
grænsning, da der er et større frafald på uddannelserne, end det først var estime-
ret, hvilket der skal tages højde for. P.t. er overbookningen for lav.  

b) Projektvejlederens rolle 
LHP har tilpasset Energis beskrivelse af vejlederens rolle, så den passer til KMB. 
NTE: De progressive læringsmål må også gerne fremgå af beskrivelsen. Derudover 
må det også gerne fremgå, hvad man kan forvente i forhold til vejledningsres-
sourcer. Beskrivelsen vil kunne lægges på Moodle.  LHP færdiggører beskrivelsen, 
hvorefter den vil blive sendt i høring på instituttet og derefter offentliggjort on-
line.  

c) Progression i PBL på BIO 
LHP har skrevet mindre ændringer til dokumentet vedr. progressive læringsmål i 
PBL. NTE indfører ændringerne, hvorefter dokumentet vil blive sendt i høring på 
instituttet. SN tilsluttede sig dette. 
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NTE 

 



 
6. Studieordninger 

a) Orientering om dispensation til retning af fejl i studieordning,  
Cand.tech Miljøvidenskab, årgang 2019-20 
Modulet ”Hydrogeology and Groundwater Modelling” er ved en fejl kommet med 
i den online studieordning i stedet for modulet ”Experimental Hydrology”. Der er 
søgt om ved Studielegalitet at få det ændret til det rigtige modul. 
Taget til efterretning. 

 

 
7. Kvalitetssikring 

 
Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 2.sem, Aalborg  
NTE: Studienævnet skal løbende samle op på kommentarer vedr. studiemiljøet. Disse 
skal sendes videre til studielederen, som skal tage stilling til, hvilke tiltag der skal sæt-
tes i værk og af hvem. SN diskuterede kommentaren om, at man til eksamen i Lineær 
algebra ikke må bruge digitale noter men kun print. NTE vil gå videre med dette og 
forespørge på Matematik.   
b) 2.sem, diplom, Esbjerg 
Taget til efterretning     
c) 2.sem, bachelor, Esbjerg 
Taget til efterretning     

 
     Semesterrapporter E18 

d) 1.sem Aalborg 
Taget til efterretning    
 

Identifikation af frafaldstruede studerende (lukket punkt) 
e) Procedure vedr. identifikation af frafaldstruede studerende 
Taget til efterretning. AAU skal tilbyde vejledning til studerende, som er mere end                 
5 ECTS bagud i deres uddannelse.  
f)  Samlet liste KMB, F19  
Det ser ud som om, en stor andel af de kandidatstuderende er bagud. Dette skyldes, 
at studerende der skriver langt speciale, fremgår som værende bagud.   
g) Samlet liste, fakultetsniveau, F19 
Det ser ud som om, studerende på Engineering er mere bagud end studerende på de 
øvrige fakulteter.    
h) Gul liste, Aalborg     
i)  Rød liste, Aalborg     
j)  Gul liste, Esbjerg     
k) Rød liste, Esbjerg     
l)  Gul liste, Kbh     
m)Rød liste, Kbh 

 
Taget til efterretning. EBL sender breve ud til de frafaldstruede studerende snarest. 
     

 
 
 
 
 
NTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBL 

 



 
 
 

8. SN budget 
a) SN bevillinger 

Studienævnet har en pulje på 100.000 kr for 2019. Studerende kan søge om mid-
ler til f.eks transport (ikke institutbiler), deltagelse i konferencer mv. 
Studielederen råder derudover over en pulje på 100.000 kr til apparatur, trans-
port af studerende fra Esbjerg til Aalborg t/r i forbindelse med undervisning og 
lign. 

 

 
9. Eventuelt 

a) Studieordningsrevisioner v/NTE 
NTE har rundsendt skemaer over, hvordan sektionerne forestiller sig at studie-
ordningerne for vores uddannelser kunne se ud, når de skal revideres. NTE skal 
som studieleder bl.a. tage stilling til de økonomiske aspekter af ændringerne.  
Hver sektion skal vurdere, om der er mulighed for yderligere samlæsning. I Es-
bjerg og på Kemi i Aalborg er der ikke så mange samlæsningsmuligheder. 
Studienævnet diskuterede ændringerne. Sektionerne skal komme med input i 
april. NTE indkalder til møde. 

b) Vacciner 
MKJ: Laboranterne er overraskede over, at de studerende ikke får at vide, at de 
skal have en stivkrampevaccination, inden de går i laboratorierne. 
NTE: Formanden for arbejdsmiljøudvalget skal vurdere, hvordan det skal imple-
menteres, at de studerende får besked.  
SN vil opfordre til,  at dette indføres i sikkerhedsbestemmelserne for instituttet. 
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