
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 

 

 

 

Referat af studienævnsmøde d. 26.09.2018 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:  

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

Til stede fra København: Peter Westermann (PW) 

 

Afbud/Ikke til stede:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra møde 

3. Studentersager (lukket punkt) 

4. Diskussion 

5. Orientering 

6. Studieordninger 

7. Kvalitetssikring 

8. Budget og regnskab 

9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 

Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra møde 22.08.2018 

Godkendt  

 

3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om optagelse på en betinget kandidatramme 
Studienævnet vedtog at give afslag.  

 
 
 
EBL 



 
c) Ansøgning om dispensation fra studieinaktivitet  

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

Studienævnet vedtog at give dispensation.   
e) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg 

Studienævnet vedtog at give dispensation.  
f) Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg og 24 mnds reglen 

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

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

Studienævnet vedtog at give dispensation.   
i) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg  

Studienævnet vedtog at give afslag. 
j) Ansøgning om dispensation fra deltagerkravet  

Studienævnet vedtog at give dispensation. 
 

4. Diskussion 

a) Indstilling af studieleder 
Studienævnet vedtog at indstille Niels T. Eriksen. Indstilling sendes til dekanen 

b) Brug af ekstern censur 
Studienævnet diskuterede, om der er for få eksaminer med ekstern censur på ba-
chelor og kandidatuddannelserne. Forskellen på udgiften for hhv. intern og eks-
tern censur afhænger af hvilke kriterier, der stilles. Man må gerne afholde eksa-
miner med intern censur med ekstern censur i stedet for men ikke omvendt. 
Studienævnet er positive overfor øget anvendelse af ekstern censur. Studienæv-
net finder det væsentligt, at ekstern censur i høj grad bruges på projekter og me-
ner ikke, der er behov for fast ekstern censur på udvalgte kurser  men at model-
len med nogen gange at erstatte intern med ekstern censur vil være en udmær-
ket løsning. 

c) Specialer af eksperimentel karakter 
NTE har formuleret nogle retningslinjer for, hvornår et projekt er af eksperimen-
tel karakter. SN kunne tilslutte sig disse med en enkelt rettelse. Retningslinjerne 
vil blive sendt rundt til høring ved sektionerne og derefter publiceres de på stu-
dienævnets  hjemmeside. 

 
NTE 
 
 
NTE 
 
 
 
 
 
 
 
NTE 
 

 

5. Orientering 

a) Afgørelse vedr. eksamensklage, Miljøvurdering og forvaltning 
NTE orienterede om en eksamensklage, hvor fakultetet ikke har givet klageren 
medhold. 

b) Klage over vejleder på Biologi 
NTE orienterede om en klage over en vejleder. Skolen har afvist klagen. 

 

 

6. Studieordninger 

a) Bachelorstudieordningerne for kemi og biologi er blevet revideret i forhold til 2-
fags kombinationerne. Disse vil blive lagt på hjemmesiden samt i studieordnings-
basen. 

EBL 



 
b) Øvrige studieordningsrevisioner skal indsendes til fakultetet gennem studieord-

ningsbasen senest 1. november 

 

7. Kvalitetssikring 

c) Uddannelsesevalueringer F18 
Uddannelsesevalueringerne vil blive sendt ud til alle VIP til orientering. 

d) Semesteranalyse F18 
Taget til efterretning. 

NTE/EBL 

 

 

8. Budget og regnskab 

a) SN bevillinger 
SN er langt fra at bruge den tildelte pulje. Budgettet kører året ud. 

b) SN forbrug 
Taget til efterretning. 

 

 

9. Eventuelt 

  

 

Elin Boel Larsen 

Referent 

 

 

 


