
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde onsdag d. 25. august 2021 kl. 13.00  i Aalborg, Esbjerg og København 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Majken Pagter (MP),  
Lars Haastrup Pedersen (LHP), Thorleif Riis Bay Stokholm (TBS), Andreas Mølgaard Andersen (AMA), Morten 
E. Simonsen (MES), 

Observatører: Emil Bock Nielsen (EN), Magnus Bay Kirkfeldt (MBK) 

Til stede fra Esbjerg: Jesper Thygesen (JT) 

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede: Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Stine Tillebæk Søndergaard (STS), 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 
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. 23. juni  
Godkendt 
 
Opfølgningspunkt, LHP: SPS-støtte; der er 56 studerende der får ekstra tid til eksamen.  

 

 
3. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 
Taget til efterretning. 
LHP: Et par dispensationer er blevet behandlet hen over sommerferien, så de stu-
derende kunne komme op til reeksamen i august.  

 



 
b) Dispensationssag, SN giver dispensation til 5. prøveforsøg grundet dokumenteret 

sygdomsforløb. Angående ansøgning om ændring af prøveform: Eksamenen kan 
ikke afholdes som den ordinære med løbende evaluering – bliver derfor afholdt 
ved aflevering af en minirapport.  

c) Dispensationssag, 6. prøveforsøg. SN kan desværre ikke imødekomme en dispen-
sation – der er ikke usædvanlige forhold.  

d) Dispensationssag, 5. prøveforsøg. SN kan desværre ikke imødekomme en dispen-
sation – der er ikke usædvanlige forhold.  

 
 

4. Orientering 
a) Frafaldsopgørelse 1. studieår 

Frafaldsopgørelsen blev gennemgået. 
NTE: det endelige tal for hvor stort frafaldet har været, vil kunne ses efter seme-
sterstart.  

b) Omstrukturering institut 
Organisationsdiagram over ny struktur blev gennemgået.  

 

 
5. Diskussion 

a) To-delt semesterstart/check-in arrangementer 
LHP: Der er midler til ekstra tiltag efter corona. Nogle studerende har ikke mødt 
hinanden endnu.  Vi vil gerne hjælpe til et bedre studiemiljø og give de stude-
rende mulighed for at møde hinanden inden gruppedannelse. Bliver afholdt som 
sociale arrangementer med pizza/sodavand el. lign. Evt. kombineret med fagligt 
oplæg, fx tidligere studerende eller information om valg af kandidatuddannelse.  

b) Optag E21 
LHP: Glædeligt at der generelt er flere studerende. Gennemgang af tal for optag 
E21.  

 

 
6. Studieordninger 

a) Digitale læringsmål/PBL 
a) Progressive PBL og Digitale Læringsmål ved Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
NTE orienterede. 
Progressionen skal kommunikeres tydeligere. 
De digitale læringsmål blev gennemgået og Studienævnet giver Studienævns-
formanden og studielederen mandat til at arbejde videre med læringsmålene 
på baggrund af den diskussion, der har været.  
  

b) Digitale Læringsmål BIO 
 

 

 
7. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
 
Semesterrapporter E20 
 

 



 
Møde med semesterkoordinatorer blev afholdt d. 16. August.  
Semesterreferater behøver kun at blive sendt ind hvis der er opmærksomhedspunkter – 
ellers kan de sendes samlet sammen med semesterevalueringerne.  
 
Ang. valgfag i Esbjerg på 6. sem: 
Vi har diskuteret det i SN og overvejer hvilke muligheder der er.  
 
3. semester Esbjerg: Ang. fysiske forhold – sofaarrangementerne på gangene er ikke eg-
nede til at sidde i en arbejdssituation – mere til afslapning. 
  
 
Handlingsplaner for uddannelsesevaluering 
 
Handlingsplanerne blev gennemgået for AAL, ESB og KBH og taget til efterretning. 
 
LHP: Kvalitetssikringskontoret på AAU holder øje med om vi overholder kriterierne og føl-
ger op, at undervisningen varetages af forskere/er forskningsbaseret,  
Hvis vi får anbefalinger fra vores aftagerpanel, kommer det med i handlingsplanerne. 
Flipped classroom blev drøftet.  
Beskæftigelsessituationen er noget vi bliver bedømt på og som vi er opmærksomme på. 
Vi har derfor stor fokus på employability.   
NTE: Forslag om at gå handlingsplanerne igennem en gang hvert semester, forår og ef-
terår.   

 
 

8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

Der er ingen studerende, der har søgt om midler.  
b) SN forbrug 

 

 

Louise Kiilerich Pratas 
Referent 

 

 

 


