
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 27. januar 2021 kl. 13.00 i Aalborg, Esbjerg og København 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Majken Pagter (MP),  
Frederikke Kildeberg Paulsen (FP), Emil Bock Nielsen (EN), Lars Haastrup Pedersen (LHP) 

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

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Observatører: Magnus Bay Kirkfeldt (MBK), Andreas Mølgaard Andersen (AMA), Thorleif Riis Bay Stokholm 
(TBS), Stine Tillebæk Søndergaard (STS), Jesper Thygesen (JT), Kim Tanja Hejselbak Nørgaard (KN) 

Afbud/Ikke til stede:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde d. 09.12.2020 
3. Studentersager (lukket punkt) 
4. Orientering 
5. Diskussion 
6. Studieordninger 
7. Kvalitetssikring 
8. Budget og regnskab 
9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt under punkt 5  

 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 09.12.2020 
Godkendt  

 
3. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 
LHP gennemgik nogle af sagerne vedr. godkendelse af for sent afleverede eksa-
mensbesvarelser. 

 

 

 



 
4. Orientering 

a) Diplomer til studerende i AAU’s styrende organer 
LHP orienterede om, at studenterrepræsentanter i studienævnet fremover kan 
få udstedt et diplom for deres indsats. Emil, Frederikke og Kim sender en mail til 
EBL med info om perioden, de har siddet i studienævnet, hvorefter EBL vil sørge 
for, at der bliver udstedt diplomer. 

 
EBL/LHP 
 

 
5. Diskussion 

a) Nye spørgsmål til semester/undervisningsevalueringen (Survey Xact) 
NTE: Mange af spørgsmålene er blevet omformulerede, og nogle af spørgsmålene 
er gjort bredere i formuleringen. 
KN bemærkede, at hun synes, at spørgsmålene er gode. 
LHP: Semesterkoordinatorerne bliver bedt om, at afsætte tid ved semesterstart 
til, at de studerende kan besvare evalueringerne. 

b) Semesterstart og virtuel gruppedannelse 
LHP har spurgt nogle af studenterrepræsentanterne om, hvordan man bedst kan 
organisere gruppedannelsen virtuelt. Studienævnet diskuterede mulighederne 
med at lave underrum i Zoom, hvor man kan melde sig til rummene efter emne. 
FP: Man kunne vælge emne på forhånd efter først til mølle princippet. 
NTE: Det er lagt ud til semesterkoordinatorerne, hvordan de vil gøre.  
LHP vil sende information ud til semesterkoordinatorerne vedr. gruppedannelsen 
efter SN-mødet med en opfølgning på, om semesterstarten/gruppedannelsen er 
beskrevet på Moodle. LHP vil lave en skabelon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LHP 

 
6. Studieordninger 

  
 

7. Kvalitetssikring 
Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 1.semester, Aalborg 
 SN har bemærket kommentaren om, at der skal evalueres på undervisningen i Calculus  
b) 1. semester bachelor, Esbjerg 
SN har bemærket de positive kommentarer vedr. Calculus. Statusseminaret lå meget tæt 
på P0-eksamen. NTE: Afholdes der stadig statusseminarer i Esbjerg? LHP følger op.  
c) 1. semester diplom, Esbjerg 
Taget til efterretning.    

 
 
 
 
LHP 

 
 

8. Budget og regnskab 

a) SN  bevillinger 
Der bliver ikke bevilget midler i øjeblikket pga. corona. Studienævnet har en pulje på ca. 
25.000 kr i 2021. 

 

 
9. Eventuelt 



 
FP: Vi får mange henvendelser i studievejledningen vedr. hjælpelærere til bl.a. Grundlæg-
gende organisk og fysisk kemi. NTE: Det er instituttet, der bestemmer, hvor meget under-
visningskapacitet vi sætter på de enkelte kurser. Vi planlægger at sætte mentorordningen 
mere i system fremover og overvejer, hvad mentorerne skal bruges til. Det kunne være 
en god idé med et lektiehjælp-mentorkorps. Alle må gerne tænke over, hvad mentor-
korpset kan bruges til. 
Studienævnet diskuterede muligheden for at bruge Moodle som spørge-forum i forhold 
til hjælp til kurserne. 
 
MKJ: Hvad gør vi i forhold til 6.sem? Er der stadig mulighed for at komme i praktik? LHP: 
Eksamener vil ligge inden 1. maj, da der stadig er nogle diplomstuderende, der har fået 
praktikplads. Der er mulighed for at skrive bachelorprojekt først og derefter tage i di-
plompraktik, hvis man ikke kan få en praktikplads i foråret pga. corona. 
LHP: Jeg har sendt en liste ud over tidligere praktiksteder til 5. semester. STS: Listen kom 
for sent ud sidst. LHP: Det tager vi til efterretning. 
 
NTE: Til orientering er laboratorierne lukkede for studerende på 1.-8.semester til og med 
påske.  
Studienævnet diskuterede prioriteringen af, hvilke studerende der får lov til at gå i labo-
ratorierne og hvornår. 

 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


