
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 

 

 

 

Referat af studienævnsmøde d. 21.11. 2018 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Esbjerg og 
København 

 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Cino Pertoldi (CP), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ) 

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

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

Til stede fra København: Peter Westermann (PW) 

Afbud/Ikke til stede:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra møde 26.09.2018 

3. Orientering (lukket punkt) 

4. Studentersager (lukket punkt) 

5. Orientering (fortsat) 

6. Diskussion 

7. Studieordninger 

8. Kvalitetssikring 

9. Budget og regnskab 

10. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 

Godkendt  

 

2. Godkendelse af referat fra møde 26.09.2018 

Godkendt  

 

3. Orientering 

a) Nye studienævnsmedlemmer, studienævnsformand og studieleder 
Niels T. Eriksen fortsætter som SN-formand til og med januar, da der stadig ikke er 
fundet en kandidat til formandsposten. 

b) Bæredygtig bioteknologi 
Uddannelserne i Kbh skal udfases, men kører videre til der ikke er flere studerende. 
Der optages ikke længere studerende på BSc-uddannelsen, mens der på kandidat-

 



 
uddannelsen optages studerende de næste 3 år. Studienævnet beklager udfasnin-
gen på et tidspunkt, hvor hårdt arbejde fra manges side med at stable en god ud-
dannelse på benene har resulteret i stabile optag og et godt studiemiljø. Prodeka-
nen for undervisning har klart tilkendegivet, at beslutningen om at koncentrere in-
geniøruddannelserne i Aalborg og Esbjerg ikke skal ses som en kritik af forholdene 
på uddannelsen Der foreligger endnu ikke en endelig plan, hvis der f.eks kun er 2 
studerende tilbage til sidst. 

 

4. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 
Taget til efterretning. Der er én potentiel ansøger til en fleksibel masteruddannelse i 
bioteknologi i København. Det vil være muligt at sammensætte et forløb, så han vil 
kunne gennemføre mens uddannelsen fortsat er aktiv. 

b) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg samt 24 mnds reglen 
Studienævnet vedtog at give dispensation 

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

d) Ansøgning om dispensation til 2 x 7. prøveforsøg  
Studienævnet vedtog at give afslag. 

 
 
 
EBL 

 

5. Orientering (fortsat) 

c) Oversigt over eksamensklager (lukket punkt) 
Fakultetet har lavet en samlet liste over klager. I 2 af klagerne har klageren fået 
medhold. Der synes ikke at være noget mønster i klagerne i perioden 2011-2018
   

d) Oversigt over undervisningsklager (lukket punkt)  
Der synes ikke at være et mønster i klagerne.  

e) Resultater fra studiestartsprøver  
Resultaterne fra KMB’ studerende ligger gennemsnitligt på kurverne. De bachelor-
studerende fra Esbjerg har klaret sig bedst.  

f) Dimittendportræt (Natalie, Kemi)  
Skolen har lavet en fin reklamefilm for Kemi. 

 

 

6. Diskussion 

  

 

7. Studieordninger 

Godkendte studieordninger gældende fra 1/9 2018: 
a) BA i Biologi 
b) Cand.scient Biologi 
c) BA i Kemi 
d) Cand. Scient Kemi 

Revideringerne på 2-fagsuddannelserne skyldes at der skulle være beskrivelser af alle 2-
fags kombinationer i studieordningerne. 

e) Diplomretningerne i Aalborg ensrettet mht censur (kun web) 
Ensretningen er sket ved overgang til webversionerne af studieordningerne. 

 

 



 
Nye studieordninger/ændringer pr. 1/9 2019 (inddateret i studieordningsbasen) 

f) Cand. Tech Miljøvidenskab 
Den reviderede studieordning er sendt til godkendelse gennem studieordningsba-
sen. Muligheden for 30 ECTS speciale er udgået og et af kurserne er gjort valgfrit. 

g) Cand. Polyt Bæredygtig bioteknologi 
Et af kurserne er blevet erstattet af et andet. 

h) Studiestartsprøve indført i de bachelorstudieordninger, hvor den  
manglede 
Ændringerne er indført i studieordningsbasen. 

 

 

8. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 3.sem KMB, Aalborg  

Hvis stikkontakter ikke virker, skal semesterkoordinatoren orientere om, at de stu-
derende kan henvende sig via BS-appen. Skærme er sat op i alle relevante gruppe-
rum. Info vedr. gruppedrev er sendt ud via Moodle. SN informerer Jeppe L. Nielsen. 
Snack og sodavandsautomater vil blive installeret på forskertorvet i december.  

b) 1.sem, Aalborg     
c) 3.sem Biologi     
d) 1.sem, Aalborg     
e) 5.sem KMB, Aalborg     
f) 1.sem, Esbjerg     
g) 1.sem, Aalborg  

EBL orienterer KLL om kontaktoplysningerne på den decentrale studievejleder.  
h) 3.sem Biologi     
i) 3.sem KMB, Aalborg    
j) 7.sem Biologi      

 
Semesterrapporter 
       k)   8.sem Biologi  
              Taget til efterretning     
       l)    5.sem Biologi (E17)  
              Taget til efterretning    
      m)   8.sem Olie og gasteknologi 
              Taget til efterretning.  
 
Identifikation af frafaldstruede studerende (lukket punkt) 
     n)   Studienævnet for Kemi, miljø og bioteknologi   
     o)   Fakultetsniveau     
     p)   SES      
     q)   Gul liste, Aalborg     
     r)    Rød liste, Aalborg    
     s)   Gul liste, Esbjerg     
      t)   Rød liste, Esbjerg     
      u)  Gul liste, Kbh     
      v)  Rød liste, Kbh 

 
 
 
 
EBL 
 
 
 
 
 
 
 
EBL 



 
Der er sendt breve med tilbud om vejledning ud til de frafaldstruede studerende.  
KMB’s lister over frafaldstruede studerende afviger ikke i forhold til de øvrige studienævns 
lister. 

  

9. Budget og regnskab 

a) SN bevillinger 
SN er langt fra at have brugt puljen. 

b) Fordeling af timepulje for E18 
SN’s timepulje for efteråret fordeles til de undervisere, der har afholdt laboratorie-
sikkerhedskurser 

c) SN forbrug 
Taget til efterretning. 

 

 

10. Eventuelt 

PW: Det er Peters sidste SN-møde, inden han går på pension. SN siger tak for den store ind-
sats gennem mange år. 

 

 

Elin Boel Larsen 

Referent 

 

 

 


