
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 13. november 2019 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, 
Esbjerg 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), Emil Bock Nielsen (EN), 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:  

Afbud/Ikke til stede: 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. Budget 
9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt  

 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 30.10 
Godkendt  

 
3. Studentersager 

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

b) Ansøgninger om udskydelse af eksamener til reeksamensperioden 
Studienævnet vedtog at give afslag på de 2 ansøgninger. 

 
 
EBL 



 
c) Ansøgning om dispensation til særlige forhold ved eksamen 

Studienævnet vedtog at give afslag. 
 

4. Orientering 
a) Aftale om PBL-undervisning 

Fremover vil introkurset på 1. semester komme til at hedde Problembaseret læ-
ring og være fokuseret mod PBL. Der vil blive indført 3 workshops på bachelorud-
dannelserne. PLB-læringen vil blive indført via projekterne. På 8.sem indføres en 
kompetenceworkshop,som munder ud i udarbejdelse af en kompetenceprofil. 
Det skrives ind i studieordningerne, at man skal have en godkendt kompetence-
profil for at gå til eksamen i 8.sem projektet.  

b) First math aftale om Calculus og Lineær algebra 
Fagmiljøerne vil fremover blive inddraget i matematikundervisningen. Der er 
valgt i alt 4 fagblokke for hhv. Calculus og Lineær algebra i Aalborg og Esbjerg. 
LHP gennemgik hvilke blokke, der er valgt for KMB. I Esbjerg har man forsøgt at 
vælge blokke, som de øvrige studienævn også har valgt for at kunne oprette 
større hold af studerende. Kurserne skal udbydes på både dansk og engelsk i Es-
bjerg.  

c) Semesterkoordinatorens rolle  
LHP har udarbejdet et notat vedr. semesterkoordinatorens funktion og opgaver. 
Studienævnet godkendte beskrivelsen, som vil blive lagt på hjemmesiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBL 

 
5. Diskussion 

  
 

6. Studieordninger 
a) Studieordningsrevisioner 

Der arbejdes på, at de nye bachelorstudieordninger træder i kraft for både 1. og 
3. semester pr. 1/9 2020. Eftersom Anvendt statistik flyttes til 2.semester vil der i 
givet fald skulle laves en særordning (dispensationsstudieordning) for 3. seme-
ster, således at de også har mulighed for at følge kurset. Projektet vil i stedet 
blive nedskrevet til 10 ECTS på 4.sem, således at der kan følges 4 kurser. 
Progressive PBL-læringsmål er implementeret i alle projekter på bacheloruddan-
nelser og kandidatuddannelser. 
LHP gennemgik de ændringer, der indføres på bacheloruddannelserne i Aalborg. 
Der udbydes nu 76 kurser, og vi vil fremover udbyde 78 kurser. 

  

 

 
7. Kvalitetssikring 

a) Studienævnsrapport 2019 
LHP har udarbejdet forslag til svar vedr. opmærksomhedspunkterne. Optag Bio-
teknologi: Vurderes at være passende. Optag Miljøvidenskab: Det forventes, at 
optaget vil være stigende fremover. 4-5 grupper à 6 studerende vil være pas-
sende.  
Studienævnet vil læse op på punkterne til næste SN-møde, hvor de vil blive gen-
nemgået. Punktet sættes på dagordenen igen til december-mødet.  
 

 
 
 
 
 
 
Alle 



 
Semesterreferater/styringsgruppereferater 
b)    6.sem, Bæredygtig bioteknologi, Kbh 
Kommentaren om, at der er mindre tid til eksperimenter er noteret. Den eksperimen-
telle del skal afstemmes efter læringsmålene og den tid, der er til rådighed. Det skal 
afstemmes med vejlederen. 
c) 1.sem, Esbjerg 
LHP: Der kommer et nyt kursus i PBL-undervisning 
d) 3.sem Biologi 
Referaterne tages til efterretning. LHP: Det kan være, at vi skal se på alle værksteds-
kurserne i forbindelse med implementeringen af de nye studieordninger med henblik 
på en revision. 
 
Semesterrapporter F19 
e) 6.sem Esbjerg 

       Kurset i Procesregulering kritiseres. MES: Fremover afpasses mataematik-indholdet 
og niveauet på kurset justeres.  

f) 8.sem Olie og gasteknologi, Esbjerg 
Taget til efterretning 
g) 2.sem Aalborg 
Taget til efterretning. 

 
 

8. Budget 
a) SN bevillinger 
Taget til efterretning. 

 

 
9. Eventuelt 

Ingen kommentarer.  
 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


