
 

 

 Studienævnet for Kemi, Miljø og 
Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 13. marts 2019 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Es-
bjerg og København 

 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Majken Pagter (MP),  
Frederikke Kildeberg Paulsen (FP), Kim Tanja Hejselbak Nørgaard (KN), Lars Haastrup Pedersen (LHP) 

Observatører: Anja Keldorff (AK), Charlotte Elbæk Nielsen (CEN), Kristina Velling Christensen (KVC) 

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

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede: Emil Bock Nielsen (EN) 

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 
FP: Vil gruppestørrelser blive diskuteret? LHP: Punktet kommer under orientering. Vi kan 
sætte det på et senere SN-møde. 
Godkendt 

LHP 

 

2. Godkendelse af referat fra møde 13.02.2019  
KN: Skal vi diskutere, hvad vejlederens rolle er: LHP: Har sendt beskrivelse ud på mail. 
NTE: Det vil være en god ide at omskrive det, så det passer til KMB og sende det ud i hø-
ring. LHP: Det er en god ide.  
Godkendt 

 
 
LHP 

 
3. Studentersager 



 

 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 
KN spurgte om, hvad en ækvivalensvurdering er. NTE forklarede, da han laver 
ækvivalensvurderingerne. 

b) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation  

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

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

e) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give afslag.  

f) Ansøgning om 9.sem projekt    
Studienævnet vedtog at give afslag på en individuel studieordning men OK til et 
udlandsophold i forbindelse med 60 ECTS speciale. 

 
 
 
 
 
 
EBL 

 

 

4. Orientering 
a) Gymnasielæreruddannelser 

NTE har holdt et møde med fagkoordinatoren for gymnasielæreruddannelserne 
med henblik på oprettelse af en gymnasielæreruddannelse i bioteknologi. Der er 
ingen tidshorisont på nuværende tidspunkt. 2-fags kombinationen i Kemi og Bio-
logi giver automatisk undervisningskompetence i Bioteknologi. FP: Flere stude-
rende studieskifter fra Kemi til Kemiteknologi, fordi der er meget få studerende 
at danne grupper med på Kemi.  

b) Eksamensklage i Mikrobiologi 
LHP orienterede om eksamensklagen, som er blevet behandlet af fakultetet. De 
studerende har ikke fået medhold i klagen.  

c) Eksamensklage over bedømmelse i 3.sem projekt, Bioteknologi 
LHP orienterede om eksamensklagen. De er af fakultetet blevet bedt om at ud-
dybe klagen, hvilket de ikke har gjort. Der er endnu ingen afgørelse. 

d) Eksamensklage over bedømmelse i Problembaseret læring i videnskab,  
teknologi og samfund 
LHP orienterede om eksamensklagen. Klagen er blevet sendt til bedømmerne. 

e) Frafaldsopgørelser, 1. studieår 
Studielederen for 1. studieår har fremsendt frafaldsopgørelserne. LHP: På KMB 
har der været en nedgang i frafaldet i forhold til sidste år. NTE: Det er registeret 
frafald, der fremgår af opgørelserne. De studerende registreres først, når de mel-
der sig ud.   

f) Retningslinjer for valg af årets underviser 
Studentermedlemmerne sender mail ud til de studerende vedr. indstilling til årets 
underviser. 

g) Behandling af dispensationsansøgninger ved delte kurser 
Dispensationsansøgninger skal behandles af det studienævn, som ejer modu-
lerne. Dette er et problem ved delte kurser, da det f.eks vil være Studienævnet 
for Matematik, der skal behandle ansøgninger vedr. Calculus og Lineær Algebra.  
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5. Diskussion 
a) Fremtidens PV-aftale 

Der skal laves en ny aftale vedr. PBL-kurserne. Undervisningen er nu varetaget af 
Institut for Planlægning. NTE: Det foreslås, at vi selv overtager PBL-kurserne, så 
de målrettes vores uddannelser. PL: I Kbh står vi selv for PBL-vejledningen. Mø-
det om PV-aftalen afholdes 10. april.  

b) Retningslinjer for sagsbehandling i studienævnet  
Studienævnet har fået tildelt en pulje på 50.000 kr, som vi kan råde over. Studie-
nævnet vedtog at SN-sekretæren kan bevilge op til 2000 kr pr. studerende. An-
søgninger på større beløb skal i studienævnet.  

c) Progressive PBL læringsmål 
Der skal i alle projekter indføres progressive PBL læringsmål, da det er et krav 
fremover. 
NTE: Vi har på Bioteknologi lavet et udkast til, hvordan de progressive PBL læ-
ringsmål kan udmøntes i projekterne. Dokumentet er blevet omskrevet, så det 
kan dække alle vores uddannelser. PBL-læringsmålene er allerede beskrevet i vo-
res studieordninger under betegnelsen ”Fælles læringsmål”. De progressive PBL 
læringsmål skal indføres i studieordningerne i efteråret.  
Kommentarer sendes til NTE inden næste SN-møde 

 
NTE 
 
 
 
 
 
EBL/LHP 
 
 
 
 
 
NTE 

 
6. Studieordninger 

  
 

7. Kvalitetssikring 
Semesterreferater/styringsgruppereferater 

a) 2. semester, Aalborg  
Der er kritik af laboratoriesikkerhedskurset. NTE: Kan vi selv undervise i laborato-
riesikkerhed? PL: Det er nemmere, hvis vi gør det på vores egen måde. Man skal 
bestå kurset en gang om året.  
Taget til efterretning   

b) 6.sem Kemi, Kemiteknologi, Bioteknologi 
AK: Automaten i forhallen er på vej.  
Taget til efterretning 
Uddannelsesevalueringer E18  

c) Diplom, Esbjerg 
Taget til efterretning    

d) Cand.scient Kemi, Aalborg 
Taget til efterretning   

e) Diplom, Aalborg 
LHP: Der er en kommentar om, at diplompraktikken ligger uhensigtsmæssigt. 
NTE: Vi bestemmer selv, hvornår praktikken skal ligge.  
Taget til efterretning      

 

 
 
 
 

8. Eventuelt 



 

 

AK: Hvem er ansvarlige for fredagsbaren? NTE: Jeg har talt med dem i forhold til, at ølkas-
serne udenfor bliver flyttet, så det ser pænere ud. AK følger op. NTE sender mailadresser 
på kontaktpersonerne. 
AK: Er der en fejl i studieordningen på cand. Tech Miljøvidenskab, 7. semester. EBL følger 
op. 

AK/NTE 
 
 
EBL 

 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


