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Referat af studienævnsmøde d. 26. januar 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), Stine Tillebæk Søndergaard (STS),  

Observatører: Magnus Bay Kirkfeldt (MBK),  

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

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede: Majken Pagter (MP), Jesper Thygesen (JT), Andreas Mølgaard Andersen (AMA), Thorleif 
Riis Bay Stokholm (TBS), Ayah Mohamed Abou Bakr Abdelhamid (ABA), Jeppe Dahl Jensen (JDJ), 

 

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 15.12.21  
Godkendt   

 
3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om 6. prøveforsøg (bilag 22-008) 

 



 
SN giver dispensation til 6. prøveforsøg grundet i sygdom i nærmeste familie samt 
at det er det sidste modul vedkommende mangler for at gøre sin uddannelse fær-
dig.  

 

4. Orientering 
a) Overdragelse til nye SN-medlemmer v/Stine 

I DRU arbejder de på et dokument, der gør det nemmere at overlevere til nye SN-
medlemmer bl.a. ift. hvilke organer der er på AAU. Næste DRU-møde er 8. fe-
bruar – herefter vil det være klar til overlevering inden næste SN-møde.  

b) Orientering ift. 10% nedskæringer og lukning af cand.tech i Miljøvidenskab 
De studerende på Bsc i Miljøvidenskab er bekymrede for, hvilke muligheder de 
har på en overbygning. De har mulighed for at fortsætte på overbygningen Vand 
og Miljø på BUILD. Kandidaten i Miljøvidenskab lukker for optag i 2023. Der vil 
blive udarbejdet et nyt men lignende tilbud som specialisering under Cand. polyt i 
Vand og Miljø. De studerende på Bsc har retskrav på optagelse på Vand og Miljø 
overbygningen – som det også er nu. Der er ingen studerende, der har retskrav til 
at blive optaget på Kandidaten i Miljøvidenskab (cand. tech.)– derfor kan den luk-
kes næste år.  
De berørte studerende har fået besked via Moodle samt de bliver yderligere ori-
enterede til semesterstart her i februar.    

c) Oversigt over semesterkoordinatorer for foråret 2022 
Semesterkoordinatorer fra foråret 2022 og fremadrettet. Pga. opdelingen i de to 
nye sektioner er der nedsat et uddannelsesudvalg, som har kigget på semesterko-
ordinatorerne. Opgaverne til semesterkoordinatorerne er de samme som nu. Der 
er fortsat fokus på trivsel og de problemer der måtte være på semesteret og ge-
nerelt at være studerende.   
De modulansvarlige i studieordningerne bør evt. ændres til ift. dem der er seme-
sterkoordinator og medkoordinator.  
LHP foreslår at vi kører et år med de nye koordinatorer uden ændringer– herefter 
kan vi evt. ændre de modulansvarlige i studieordningerne.  

d) Adgangskrav i engelsk, Bsc Chemistry and Biotechnology, Esbjerg 
Forslag om at ændre kravet til karakteren 2,0 i stedet for 3,0.  
Kravet går på de danske stud. der søger ind – de udenlandske bliver bedømt på 
anden vis.  
Derfor er det blevet besluttet at adgangskravet fremadrettet bliver 2,0.  

e) Undervisning og eksamen i januar/februar 2022 v/Niels 
Der skal være en online mulighed for at deltage i undervisningen de første fem 
dage i februar for de studerende. 
Der kan være et behov for at genudsende information til de studerende om at re-
eksamenerne stadig afholdes digitalt for at undgå tvivl om hvordan eksamenerne 
afholdes i februar.  

STS 

 
5. Diskussion 

Ingen sager til behandling  
 

6. Studieordninger 
               Ingen sager til behandling  



 
 

7. Kvalitetssikring 
Semesterreferater/styringsgruppereferater 
 

a. Styregruppereferat BIO7, ESB     
b. Styregruppereferat 1. semester Bsc ESB 

Der er rettet op på problematikker på calculus-modulet efter tidligere studeren-
des feedback.    

c. Styregruppereferat 1. sem diplom ESB 
Der er rettet op på problematikker på calculus-modulet efter tidligere studeren-
des feedback.  

d. Semesterrapport 6. semester Kbh  
De studerende er utilfredse med lukningen af uddannelsen. SN kan desværre ikke 
ændre på dette. SN tager rapporten til efterretning.  
 
De stud. vil gerne kunne have digitale noter med til eksamen. De må dog kun 
bruge/medbringe én computer eller anden elektronisk enhed til en eksamen. Hvis 
der er noter på fx en ipad, må man kunne overføre dem til computeren før en ek-
samen. Dette skal kommunikeres klart til de studerende fremover.  
Det fremgår altid af eksamensplanen (forsiden) hvilke hjælpemidler, der er til-
ladte til en eksamen.  
 
Handlingsplaner for uddannelsesevaluering 
 
 

 

 
 

8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger  

Intet nyt at bemærke. Intet budget endnu for 2023. 
SN vil gerne støtte op om fx virksomhedsbesøg eller andet fagligt relevant. 
 

 

 
9. Eventuelt 

MBK: Må studievejledere sidde med ved lukkede punkter/studentersager til SN-
møder, selvom man ikke er valgt ind i SN? Det giver god mening ift. studievejle-
derens arbejde. Der skal blot være nogle klare retningslinier for hvordan vi skal 
forholde os. 
LHP: Vi tager det med på dagsordenen til næste SN-møde.  

 
 
 
LHP 

 

Louise Kiilerich Pratas 
Referent 

 

 


