
 
  Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 19. august 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),  
Emil Bock Nielsen (EN), Lars Haastrup Pedersen (LHP) 

Observatører: Anja Keldorff Poulsen (AKP), Mette Nørgaard Andersen (MNA); Kim Tanja Nørgaard (KN) 

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

Til stede fra København: Peter Stephensen Lübeck (PL) 

Afbud/Ikke til stede: Frederikke Kildeberg Paulsen (FP) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 27.05.2020 
3. Studentersager (lukket punkt) 
4. Orientering 
5. Diskussion 
6. Studieordninger 
7. Kvalitetssikring 
8. Budget 
9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt med tilføjelse under eventuelt  

 

2. Godkendelse af referat fra møde 27.05.2020 
Godkendt  

 
3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om udskiftning af kursus 
Studienævnet spørger underviseren af kurset om nærmere information vedr. 
forudsætninger for at følge kurset.  

 
 
 
 
LHP/EBL 

 



 
4. Orientering 

a) Klage over bedømmelsen i Anvendt statistik 
LHP orienterede om en klage, hvor fakultetet ikke  har givet den studerende med-
hold. 

 

 
5. Diskussion 

a) Scenarier for organisering af første studieår på ENG 
Lejemålet på Strandvejen er opsagt, og der arbejdes på en decentral organisering 
af 1. studieår. Man vil samtidig se på opgaveporteføljen og om nogle opgaver, 
bl.a markedsføring, skal ligge centralt. NTE er med i udvalget.  
Forslaget ligger p.t. ved dekanen. 

b) Retningslinjer vedr. eksamenssprog 
I kurser, der udbydes på dansk, kan undervisningssproget/eksamenssproget en-
ten være dansk eller engelsk. Studienævnet har givet en generel dispensation til 
dette. Denne dispensation fastholdes.  
Hvis underviseren ikke taler dansk, skal eksamen afholdes på engelsk. Sproget 
skal fremgå af semester/kursusbeskrivelsen i Moodle fra semesterstart.  

 

 
6. Studieordninger 

  
 

7. Kvalitetssikring 
Semesterreferater/styringsgruppereferater 

a) 4.sem Aalborg 
Studienævnet har noteret sig bemærkningerne vedr. underviserens tone. Studie-
nævnet gør ikke yderligere ved sagen, medmindre der kommer en konkret klage. 

b) 2.sem Aalborg 
Taget til efterretning. 

 
Semesterrapporter E19 

c) 5.sem KMB Aalborg 
d) 7.sem Sustainable Biotechnology 
e) 9.sem Sustainable Biotechnology 
f) 1.sem ESB 

Semesterrapporterne tages til efterretning. Studienævnet ser frem til at modtage flere 
semesterrapporter fra semesterkoordinatorerne. 

 

 
 

8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

Der er stadig penge på kontoen til ekskursioner, gæsteforelæsninger mv. Under-
visere og studerende opfordres til at søge støtte til aktiviteter. 

 

 
9. Eventuelt 

a) Grupperum til studerende i Aalborg 
Studerende grupperes i klynger, hvor afstandskravet om 1 meter ikke skal følges. 

 



 
AKP: Der laves nye grupperum til 3. semester på Frb5, som dermed får faste grup-
perum.  Vi får flere studerende på 7.sem og 9.sem, end vi plejer, så der er ikke 
grupperum nok.  
Det skal afgøres, hvordan grupperummene fordeles mellem 5.sem og 7.sem.  
Studienævnets anbefaling til instituttet er, at begge semestre skal booke gruppe-
rum fra semesterstart og dermed deles om grupperummene. Grupperummene 
skal evt. puljes i klynger. 
LHP foreslog udnyttelse af friarealerne, men dette vil være vanskeligt pga. trafik-
ken ind og ud af undervisningslokalerne, samt at de er fælles for hele universite-
tet og ikke specifikt hører under instituttets lejemål. 

 

Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


