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Referat af studienævnsmøde d. 9. december 2020 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), Emil Bock Nielsen (EN), Lars Haastrup Pedersen (LHP) 

Observatører: Magnus Bay Kirkfeldt (MBK), Mette Nørgaard Andersen (MNA) 

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

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 28.10.2020 
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 28.10.2020 
Godkendt  

 
3. Studentersager 

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

b)   Ansøgning om dispensation til afmelding fra eksamen 
       Studienævnet vedtog at give dispensation 
c)   Ansøgning om dispensation til 6. prøveforsøg 
       Studienævnet vedtog at give dispensation.  

 
 
 
EBL 



 
d)   Ansøgning om enerum til eksamen  
       Studienævnet vedtog at give afslag. 

 

 

4. Orientering 
a) Resultat af valg til studienævnet 

Der er valgt 3 studerende ind i studienævnet i Aalborg og 1 i Esbjerg. 
b) Ingeniørcensorformandskabets Årsrapport 2019-2020 

De digitale eksamener er forløbet uden problemer, og der har ikke været klager. 
Der har været kritik af, at censorerne får opgaverne uden bedømmerens rettel-
ser. Det arbejdes der på at løse. Der arbejdes med ny karakterskala, og arbejdet 
vil danne grundlag for en politisk beslutning. 
Rapporten tages til efterretning. 

c) SN mødekalender 2021 
Mødekalenderen ligger på hjemmesiden, og der er indkaldt til møderne via out-
look.    

 

 
5. Diskussion 

a) Særlige corona restriktioner i KBH: Afholdelse af undervisning og  
eksamen 
Campus i Kbh er lukket ned pga. coronarestriktionerne. Enkelte medarbejdere og 
specialestuderende har mulighed for at komme, hvis de skal i laboratorierne. 
Studienævnet kunne tilslutte sig, at eksamenerne i Kbh afholdes digitalt i januar.  
 
Der vil kunne søges dispensation til afholdelse af gruppeeksamener fysisk. Ansøg-
ningen skal sendes til SN-formanden. 
 
Eksamen i Esbjerg og Aalborg afholdes fysisk som planlagt. Der vil være mulighed 
for, at udenlandske studerende kan søge om dispensation til deltagelse i reeksa-
men, såfremt de ikke har mulighed for at komme ind i landet pga. usædvanlige 
forhold.  
 
Hvis man er i en risikogruppe, kan der søges om dispensation til deltagelse i reek-
samen. 
     

b) Rekrutteringsfilm til studienævnet 
Der er lavet film med 2 studerende fra studienævnet. Filmene ligger på hjemme-
siden. 

 

 
6. Studieordninger 

a) Revision af BSc i Miljøvidenskab + diplom i Kemi og bioteknologi 
Studienævnet vedtog at godkende ændringen med valgfrihed på 4.sem projekt-
modulet, således at der opnås mindst 10 ECTS valgfrihed på uddannelserne. 

 

 
 
 



 
7. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) 1.sem diplom, Kemi og bioteknologi, Esbjerg 
 Kritik af Calculus og de virtuelle forelæsninger. Studienævnet er opmærksomme på    
dette. Kursusformen er lige blevet lavet om. MES: 1. Studieår har ikke skærme i grup-
perummene. Jeg ved ikke, om og hvor der   kan lånes skærme, men det kan jeg finde 
ud af. NTE: Det kan meldes ind som et ønske vedr. studiemiljøet til campus service.  
b) 1.sem bachelor, Chemical Engineering and Biotechnology, Esbjerg 
PBL undervisning: 4 timer første dag på AAU for meget.  Resten af forløbet kan med 
fordel times anderledes, således at der undervises i redskaber til gruppearbejde og 
projektstyring, når de skal bruges. 
c) 1.sem, Aalborg 
 Kritik af PBL-undervisningen. Det er første gang, kurset kører i sin nuværende form.      
LHP melder tilbage til underviserne. 
NTE: Laboratoriesikkerhedskurserne vil blive taget op til revision.   
d) 3.sem Biologi 
De studerende oplever en større sammenhæng mellem kurserne på 3.sem end på de 
foregående semestre.   
Studienævnet diskuterede muligheden for at oprette Teams-grupper til opgavereg-
ningen, så underviseren kan logge på de forskellige Teams-grupper.  
e) 3.sem KMB 
 Taget til efterretning.     
f)  7.sem Biologi     

        Kommentar om at grupperummene er for små. LHP: Der bliver andre forhold, når  
        1.   studieår flytter ud på campus i Aalborg Øst. 
 
       Identifikation af frafaldstruede studerende (lukket punkt) 
      g) Frafaldstruede studerende, fakultetsniveau  
           Det ser ud til, at antallet af frafaldstruede er faldende.  
           Taget til efterretning.                               
      h) Frafaldstruede studerende, studienævnsniveau 
           Det ser ud til, at antallet af frafaldstruede er faldende.  
           Taget til efterretning.                                      
      i)  Gul liste, Aalborg    
      j)  Rød liste, Aalborg    
      k) Gul liste, Esbjerg      
       l) Rød liste, Esbjerg     
      m)Gul liste, København    
       n) Rød liste, København 
       Listerne tages til efterretning. 
     
       o) Studienævnsrapport 2020 (inkl. EVU) 
       Overskridelse af studietiden er for høj men overskridelsestiden er ikke et billede af,  
       hvordan den gennemsnitlige studerende ser ud. Det er enkelte studerende, der kan 
       påvirke statistikken negativt.  
       Studienævnet kunne tilslutte sig LHP’s kommentarer til SN-rapporten, som vil blive 
       videresendt til fakultetet med instituttets kommentarer.   
       p) Ledighedstal     
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       Ledighedstallene er for høje. Der er derfor indgået en aftale med Karrierecenteret, 
       som vil afholde nogle workshops for de studerende. Studienævnet diskuterede, om 
      ledigheden på vores uddannelser er højere end på sammenlignelige uddannelser på 
      andre universiteter. 
      Udlændinge tæller ikke med i ledighedsstatistikken. Rapporten tages til efterretning. 

 
 
 

 
 

8. Budget 
a) SN bevillinger 

Der er penge i puljen til gæsteforelæsere mm. Taget til efterretning. 
 

 
9. Eventuelt 

Studienævnet diskuterede problematikken med studerende, der har hængepartier på tid-
ligere semestre og måske ikke har mulighed for at følge undervisningen igen pga. revide-
rede studieordninger, hvor nogle moduler er udgået. 

 

 

Elin Boel Larsen 
Referent 


