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Referat af studienævnsmøde d. 06.12 2017 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Esbjerg og 
København 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Majken Pagter (MP), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Cecilie 
Larsen Bak (CLB), Julie Simone Nielsen (JN) 

Observatører: Frederikke Kildeberg Paulsen (FP) 

Til stede fra Esbjerg: Morten E. Simonsen (MES), Dennis Olesen (DO) 

Til stede fra København: Peter Westermann (PW) 

Afbud/Ikke til stede: Elsemarie Rimmer (ER) 

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  
MKJ har fulgt op på punktet fra sidst vedr. aftagergruppemedlemmer, hvor han foreslår 3 
nye medlemmer fra hhv. Fibertex, Velux og Rockwool. SN vedtog at invitere én fra hhv. 
Rockwool og Fibertex. 
Studienævnet diskuterede yderligere forslag til kandidater. 
Referatet er ellers godkendt. 

 
NTE 

 
3. Studentersager 

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

 
 



 
b) Fakultetets vurdering af sagsbehandling ved SN 

Fakultetets jurist har givet en tilbagemelding vedr. SN’s sagsbehandling i en konkret 
sag. Konklusionen er, at SN har handlet korrekt i forbindelse med sagsbehandlingen. 

c) Svar vedr. klage over afslag på 5. prøveforsøg 
NTE’s svar til den studerende vedr. klagen blev fremlagt til orientering. NTE har af-
vist at genbehandle sagen i SN, da der intet nyt er i sagen. 

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

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

f) Ansøgning om dispensation fra 24 mnds reglen samt 4. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give afslag. 

g) Ansøgning om særlige vilkår ved eksamen 
Studienævnet vedtog at give afslag. 
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4. Orientering 
a) Ny decentral studievejleder 

K-SN har fået en ny decentral studievejleder, Frederikke Kildeberg Paulsen, som er 
ansat pr. 1. december. 

b) Årlig høring vedr. udvælgelseskriterier i kvote 2 til BA i BIO og BBT 
SN er blevet spurgt, om der er ændringer i forhold til udvælgelseskriterierne, hvilket 
der ikke er. 

c) Audit trail, fysisk studiemiljø i CPH 
NTE og nogle af de øvrige SN-medlemmer har været til møde i Kbh i forbindelse 
med audit trail vedr. det fysiske studiemiljø i Kbh. Der er ved at blive udarbejdet 
handleplaner på baggrund af selvevalueringsrapporterne. Før audit trail mødet var 
NTE m.fl. til formøde med rollespil, hvilket virkede noget kunstigt. 
Der kommer svar vedr. audit trail/selvevalueringen i juni 2018. 

 

 
5. Diskussion 

a) Ingeniørcensorformændenes årsrapport 2017 
Taget til efterretning. 

b) Analyse af dimittenders ansættelse efter endt uddannelse 
NTE har spurgt VIP’erne om dimittendernes beskæftigelse efter endt uddannelse. 
Analysen omfatter dimittendårgangene 2015, 2016 og 2017. Kemikerne har typisk 
ikke fået arbejde i Kemi-industrien. Dem der er blevet undervisere i Kemi har typisk 
en 2-fags uddannelse. Hovedparten af de Bioteknologi-studerende er blevet 
PhD’ere. Biologierne ender typisk som sagsbehandlere i kommune, amt eller stat. 
Analysen kan forhåbentlig bruges til at vurdere, hvilke kompetencer de studerende 
skal have for at få job bagefter, i forbindelse med fremtidige studieordningsrevisio-
ner.  

c) Tjek af adgangskrav til kandidatuddannelserne 
Adgangskravene til kandidatuddannelserne er blevet opdateret/checket på studie-
guide.dk, adgangstjekker.dk samt ug.dk. Studienævnet havde ikke yderligere kom-
mentarer. Studienævnet skal fremover forhåndsgodkende bacheloruddannelser fra 
andre universiteter, som er adgangsgivende til vores kandidatuddannelser, hvilket 
skal fremgå af studieordningerne (SN er informeret herom i formiddags). I første 
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omgang  udarbejdes en liste med forhåndsgodkendte BSc-uddannelser til cand. 
scient. og cand. polyt. i kemi, AAL.  

 
6. Studieordninger 

     Der er sendt 10 studieordninger til godkendelse ved fakultetet.  
 

7. Kvalitetssikring 
a) Studiestartsundersøgelsen 2017 (lukket punkt) 

Den væsentligste kilde til information for de studerende er AAUs hjemmesider. 
Taget til efterretning 

b) Identificerede studiemiljøproblemer og forbedringer, KMB 
Listen over Identificerede studiemiljøproblemer er sendt videre til skolen. 

c) SN-rapport 2017 
NTE har videresendt kommentarerne til SN-rapporten til fakultetet.  

Semesterreferater 
d) 5.sem KMB, Aalborg 

Der har været ønske om bedre telefonforbindelse I kælderen og grovlab. Dette er 
videresendt til SES (Pkt. 7b). Studienævnet besluttede desuden, at prøve at  samle 
et par folk med forskellige tlf-selskaber og teste forbindelsen rundt forskellige ste-
der på FBV 7H. 

e) 1.sem Kemi og bioteknologi (diplom), Esbjerg 
Taget til efterretning 

f) 1.sem Chemical Engineering and Biotechnology, Esbjerg 
Taget til efterretning 

g) 1.sem Aalborg 
Taget til efterretning 

h) 7.sem Biologi 
Kommentarer om at der ikke er borde og stole nok til alle studerende i lokale 2.503-
9. Dette videresendes til SES. Ønske om at færdiguddannede biologer kommer og 
fortæller om deres job. Dette ønske er blevet imødekommet på 5. sem., hvor seme-
sterkoordinatoren havde inviteret en tidligere studerende med til overbygningsin-
troduktionen. Kurset Molekylærbiologi kritiseres for at være for målrettet uddan-
nelsen i bioteknologi. NTE vil gøre underviseren opmærksom på kritikken. 

Semesterrapporter F17 
i) Chemical Engineering and Biotechnology, 4.sem, Esbjerg 

Taget til efterretning 
j) Kemi/Chemistry, 8.sem Aalborg 

Taget til efterretning 
k) Miljøteknologi, 9-10.sem 

Taget til efterretning 
l) Kemiteknik/Olie og gasteknologi, 8.sem, Esbjerg 

De studerende har været utilfredse med kurset Polymers and properties of poly-
mers, hvor der har været for mange undervisere. Kurset organisering og bemanding 
i F2018 er ved at blive planlagt af EGS, JM, MES. SN diskuterede rimeligheden i at 
kurset i F2017 havde været afholdt uden den normale bemanding, uden at dette 
dog resulterede i nogen konklusion.  

m) Biologi, 9-10.sem 
Kommentarer om at alle grupperum reserveret specialestuderende ikke bruges af 
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alle hele tiden. SN diskuterede om man kan man sætte flere, f.eks. 8 specialestude-
rende i hvert grupperum da der er lokalemangel. Dette er allerede sket i flere rum, 
og det må evt. være specielt for Biologi, at ikke alle bruger grupperummene, da de 
er væk i længere perioder. På Bioteknologi benyttes rummene af alle. SN besluttede 
ikke at gøre videre. Kommentar om usikkerhed mht. procedure om ansøgning af 
midler til konferencer. Denne information ligger allerede på SN hjemmesiden og i 
Moodle. 

n) Bæredygtig bioteknologi, 9-10.sem 
Taget til efterretning 

o) Bæredygtig bioteknologi, 2.sem 
Taget til efterretning 

p) Bæredygtig bioteknologi, 6.sem 
Problem at studerende traditionelt har rejst væk efter bacheloruddannelsen for at 
tage kandidatuddannelsen et andet sted pga. for langsom tilbagemelding fra AAU 
mht. optagelse. Dette problem er formidlet videre til skole og fakultet. 

q) Miljøvidenskab (cand. Tech), 8.sem 
Kommentar om at lokalerne er for lange (lokale 2.403-9), hvilket gør det svært for 
de studerende på de bagerste rækker at høre og se. NTE: Det er sådan lokalerne er 
lavet, men problemet viderebringes til skolen.  

r) Bioteknologi/medicinsk bioteknologi, 8.sem 
Taget til efterretning. 
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8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

Taget til efterretning. 
b) SN timerammefordeling E17 

Studienævnet vedtog at fordele timerne ligeligt til de undervisere, der har haft un-
dervisning i sikkerhedskurserne: KLL, NI, Rudi, Henrik Tækker, Peter Lübeck, Jens 
Laurids. 
SN vedtog, at der fremadrettet vil være en fast procedure, at timerne i foråret for-
deles til SN VIP medlemmerne og timerne i efteråret fordeles til dem, der afholder 
sikkerhedskurserne. 

c) SN forbrug 
Taget til efterretning 

 

 
9. Eventuelt 

De nuværende SN-studentermedlemmer sidder i studienævnet indtil 1. februar medmindre 
de er genvalgte, og deltager derfor i SN-mødet 17.01.2018. 

 

 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 


