
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 19.12. 2018 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Esbjerg og 
København 

 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Cino Pertoldi (CP), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ) 

Observatører: Anja Keldorff (AK), Charlotte Elbæk Nielsen (CEN), Frederikke Kildeberg Paulsen (FP) 

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

Til stede fra København:  

Afbud/Ikke til stede:  

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 
Dagsordenen godkendes med flg ændring:  
Punkt O: Peter Stephensen Lübeck er indtrådt som medlem af studienævnet i stedet for 
Peter Westermann.  

 

 

2. Godkendelse af referat fra møde 21.11.2018 
Godkendt  

 
3. Studentersager 

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

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

 
 
 
EBL 



 
c) 2 studerende fra Bæredygtig bioteknologi kan ikke deltage i eksamen 

De studerende har ikke afleveret de obligatoriske opgaver i Lineær algebra, hvilket 
er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. De 2 studerende vil få besked om, 
at de skal søge om dispensation af SN-sekretæren. 

 

4. Orientering 
a) Mødekalender 2019 

Alle er blevet indkaldt til møderne I 2019 via Outlook. 
b) Valg 2018 

Der er valgt 3 nye studentermedlemmer i Aalborg, som indgår i studienævnet fra 
1. februar 2019. 

 

 
5. Diskussion 

a) Møde ang. Oprettelse af gymnasielæreruddannelse i bioteknologi 
Hvis man vælger en 2-fagsuddannelse med kombinationen Bioteknologi-Kemi, får 
man undervisningskompetence i 3 fag – bioteknologi, kemi og biologi. Studienæv-
net er positive overfor oprettelse af bioteknologi som gymnasielæreruddannelse. 

b) Årsrapport for ingeniørcensorkorpset 2017-2018 
Censorkorpset forholder sig kritiske overfor 7-trinsskalaen, da det er sværere at 
differentiere i forhold til 13-skalaen. Derudover er inflation i karaktererne nævnt 
som et problemområde samt behovet for mere præcise målbeskrivelser. Studie-
nævnet diskuterede problemområderne.  
 
Studienævnet er i løbende dialog med Biologi-censorkorpset. 

c) Ny studienævnsformand 
NTE: Studienævnet skal vælge en ny formand. Det vil være mest oplagt at vælge 
én fra Bioteknologi.  

 

 
6. Studieordninger 

  
 

7. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 1. sem, Diplom, Esbjerg 
     Taget til efterretning.     
b) 1.sem, BA, Esbjerg 
     Taget til efterretning.     
c) 1.sem, Aalborg 
     Taget til efterretning.  

 
     Studienævnsrapport 2018     
       Optag: SN vil gerne øge optaget på biologi (dimensioneret) pga stort frafald på 
       1. semester.  
       Frafald: Tallene i år ser ikke dårlige ud på nuværende tidspunkt men det kan ændre  
       sig efter januar-eksaminerne. 
       Tallene viser at vi bruger et stort antal D-VIP. Dette kan skyldes, at der er brugt  

  



 
          hjælpelærere på f.eks. matematikkurserne. 
      d) Ledighed 
          For nogle uddannelser tager det noget tid at komme i relevant beskæftigelse.  
          Tallene for i år er højere, hvilket skyldes, at vi også har haft større årgange. 
                
      e) Analyse af studietid     
         Jo flere studerende der er på en uddannelse, jo større er studieoverskridelsestiden. 
         Dette skyldes typisk manglende eksaminer på tidligere semestre. Hvis en studerende  
         er startet på en anden uddannelse først og derefter har skiftet studie, påvirker dette 
         den samlede studietid på den nye uddannelse. 
 
     Selvevalueringshandlingsplaner for uddannelser under studienævnet 
      Studienævnet skal nu selvevaluere hvert 6. år i stedet for hvert 3. år. Studienævnet  
      diskuterede, om det er bedre at evaluere uddannelserne løbende fremfor   
      at tage alle uddannelser hvert 6. år. 
     f) Biologi, år 2     
     g)Bioteknologi, år 2    
     h)Kemi, år 2     
      i) Miljøvidenskab, år 2     
      j) Esbjerg, år 2      
      k) Bæredygtig bioteknologi, år 2 
      Studienævnet har foreløbig taget handlingsplanerne til efterretning. Såfremt der er 
      nogen, der har spørgsmål vedr. handleplanerne, kan dette tages op på næste SN- 
      møde.   

 
 

8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

SN er langt fra at have brugt puljen. Næste år forsvinder puljen fra skolen, og det 
er i stedet instituttet, der skal betale. 

b) SN forbrug 
Taget til efterretning 

 

 
9. Eventuelt 

a) Ny uddannelse i Bio-engineering i Esbjerg 
NTE: Fakultetet har modtaget et hyrdebrev fra Styrelsen om, at universitetet skal 
afstå fra at oprette nye uddannelser. Det kan i stedet være en mulighed at op-
rette uddannelsen som en specialisering under Kemiteknik.  
CP: E-learning: Er det muligt at invitere nogle undervisere, som kan filmes? NTE: 
Vi kan undersøge, om der findes PBL-udviklingsmidler, som kan søges 

 
 
 
 
 
NTE 

 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 


