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Referat af studienævnsmøde d. 24. august 2022 kl. 13.00  i Aalborg, Esbjerg og København 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ),  
Lars Haastrup Pedersen (LHP), Ayah Mohamed Abou Bakr Abdelhamid (ABA), Jeppe Dahl Jensen (JDJ), 

Observatører: Magnus Bay Kirkfeldt (MBK), Stine Tillebæk Søndergaard (STS) 

Til stede fra Esbjerg: Morten E. Simonsen (MES), Jesper Thygesen (JT) 

Afbud/Ikke til stede: Majken Pagter (MP), Thorleif Riis Bay Stokholm (TBS), Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Dagsorden: 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt, ekstra bilag eftersendt under punkt 5, bilag 22-116 og 22-117  

 

2. Godkendelse af referat fra møde  
Godkendt  

 
3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om 4. prøveforsøg i to moduler 
SN kan desværre ikke imødekomme dispensationerne, da der ikke er dokumenta-
tion for usædvanlige forhold. SN har efter modtagelse af ansøgningen efterspurgt 
yderligere dokumentation, som ikke er modtaget. Der er derfor ikke redegjort for 
usædvanlige forhold, som studienævnet har mulighed for at lægge til grund for en 
dispensation. 

c) Ansøgning om udsættelse af aflevering 
SN giver dispensation til udsættelse af aflevering grundet dokumenteret sygdom.  

 



 
 

4. Orientering 
a) Semesterkoordinatormøde for E22 afholdt 

LHP orienterede om mødet. Koordinatorerne blev bedt om at sætte tid af til se-
mesterevaluering til semesterstart og informeret om at eksamensplanen kommer 
ud til semesterstart i stedet for sidst på semesteret.  
 

 

 
5. Diskussion 

a) Eksamensplan for januar/februar 2023 til godkendelse (Aalborg) 
 
Eksamensplanen blev godkendt. 
De studerende i studienævnet er meget glade for det nye initiativ med at få eksa-
mensplanen ud til semesterstart. Det giver god mulighed for at planlægge sin for-
beredelse til eksamenerne.  
Det blev diskuteret om det er bedst at have eksamenerne tidligt eller sent i ja-
nuar – det er meget individuelt, hvad de studerende foretrækker, men der var 
enighed om, at det vigtigste er, at der er luft imellem eksamenerne.  
Desuden kom SN frem til, at eksamenerne bør starte tidligt i januar, så det giver 
mere luft inden semesterstart i februar. 
LHP: projektafleveringer ligger også fast fremover; inden jul for alle studerende i 
efteråret – undtaget for diplomingeniørerne, her er det første fredag i januar.  
 
Ift. de to eksempler på layout (bilag 22-116 og 22-117): 
 
Forslag 1 (bilag 22-116) er at foretrække – hvor eksamensplanen er delt op efter 
semester (et semester per side).  
 

 

 
6. Studieordninger 

a) Høring vedr. ændringer i Adgangskrav til optaget september 2023 samt fast-
sættelse af særlige fag opgjort i ECTS 
Det blev diskuteret hvordan ansøgere kan dokumentere eksperimentelt arbejde. 
Forslaget blev rettet til med uddybning af hvad eksperimentelt arbejde kan 
være. NTE laver det færdige svar på høringen og sender til LKII. LKII sender til 
Kandidatoptag. Ændringerne skal desuden implementeres i de kommende stu-
dieordninger. Forslag med ændringer blev vedtaget.    
                      

b) Diplompraktik i Aalborg, praktikperioden bør flyttes, så kurser og eksamener 
følger bachelorerne. 
Forslag: på specialiseringerne Bioteknologi og Miljøteknik skal bachelorprojektet 
flyttes fra 7. til 6. semester og praktik flyttes fra 6. til 7. semester. 
 
Forslaget blev vedtaget. Ændringerne implementeres i de nye studieordninger 
fra 2023, dvs. det vil først gælde for de studerende der bliver optaget i septem-
ber 2023.  
 

 
 
 
 
NTE/LKII 



 
c) Eksamensformater. 

Forslag: ændre alle kursusmoduler til ”skriftlig eller mundtlig” for at give mere 
fleksibilitet – kun fremadrettet/ i nye studieordninger. 
 
Forslaget blev vedtaget. Det er desuden vigtigt, at det står i semesterbeskrivel-
sen samt eksamensplanen om eksamenen er mundtlig eller skriftlig. 
  

d) Kandidatuddannelsen i Miljø – orientering v/NTE 
 
NTE holder løbende møder med BUILD, som udbyder den nye specialisering. 
Der diskuteres stadig ang. hvordan uddannelsen skal stykkes sammen, så den er 
ikke på plads endnu.   

 
7. Kvalitetssikring 

(Ingen indkomne semesterreferater/styringsgruppereferater)  
 

8. Eventuelt 
Startmerit 
Diskussion omkring hvordan faglige medømmere skal håndtere dokumentation på andre 
fremmedsprog end engelsk ifm. meritvurderinger.  
NTE: De faglige bedømmere må gerne lade være med at give merit, hvis dokumentatio-
nen ikke er på engelsk eller dansk – eller hvis dokumentationen ikke er fyldestgø-
rende/læsbar. Meritsager kan genoptages efter semesterstart, såfremt uddybende doku-
mentation kan berettige merittildeling. 
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