
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 17. november kl. 13.00 i Aalborg, Esbjerg og København 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Majken Pagter (MP),  
Lars Haastrup Pedersen (LHP), Stine Tillebæk Søndergaard (STS), Thorleif Riis Bay Stokholm (TBS), Andreas 
Mølgaard Andersen (AMA),  

Til stede fra Esbjerg: Morten E. Simonsen (MES), Jesper Thygesen (JT) 

Afbud/Ikke til stede: Peter Stephensen Lübeck (PL), observatør Magnus Bay Kirkfeldt (MBK) 

 

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 
Godkendt  
Dog fejl i punkterne i dagsordenen fra punkt 3c. 3c er i referatet ændret til 4a – og så 
fremdeles. 
Der er tilføjet ekstra punkter på dagsordenen under eventuelt. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 25.10.21  
Godkendt 
 

 

 
3. Studentersager 

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

b) Ansøgning om 5. prøveforsøg (bilag 21-186) 
SN giver dispensation til 5. prøveforsøg grundet i coronasituationen.   

 



 
 

4. Orientering 
a) Godkendelse af SN-mødekalender 2022 

Mødekalenderen blev godkendt 
b) Evaluering af F21 

Uddannelsesevalueringen:  
Gennemgået og taget til efterretning 
Diplomingeniørerne kommer med i evalueringen for E21, da de bliver færdige i 
efteråret.  
Kemi cand.scient er ikke med i evalueringen – LKII undersøger, hvorfor de ikke er 
med.  
Semesterevalueringen: 
Gennemgået og taget til efterretning 
Fire kurser samt projekt på ét semester har været for meget og det skal vi frem-
adrettet undgå.  
Biologi på kandidaten mangler i besvarelsen – LKII undersøger, hvorfor de ikke er 
med.  
Studienævnet inviteres til evaluering af PBL d. 6. december 
Studiemiljø: 
I foråret 2022 skal det fysiske studiemiljø gennemgås både i Aalborg og Esbjerg – 
bl.a. af medlemmer fra studienævnet og mentorer.  
I Esbjerg: Bordene er for små til gruppe arbejde (i loungeområderne, gangene og 
ved laboratorierne) 
Psykisk miljø: de studerende skal informeres bedre om, hvem de kan henvende 
sig til, hvis de har oplevet krænkende adfærd, fx ifm. generel info til semester-
start. 
 

c) Ny-og genbeskikkelse af censorer for perioden 2022-2026 
Information er sendt ud fra studieadministrationen til underviserne ift. hvilke 
censorer der skal genbeskikkes og evt. nybeskikkelser.  

 
 
 
 
 
 
 
LKII 
 
 
 
 
 
LKII 

 
5. Diskussion 

a) PBL for internationale studerende 
Gennemgang af indhold af PBL-modulet på 1. semester på kandidatuddannel-
serne. Diskussion omkring forbedringer af modulet til efteråret 2022, fx en ekstra 
kursusgang.  
Behov for afklaring omkring hvilke ressourcer, der er brug for - tages op på evalu-
eringsmødet d. 6. december.  

 

 
6. Studieordninger 

Status på revision af studieordninger 2022 
Alle studieordninger er tastet ind studieordningsbasen og ligger nu til godkendelse ved 
Uddannelsesjura. Der er krav til enkelte tekniske rettelser ift. at få godkendt de nye stu-
dieordninger.  

 

 
7. Kvalitetssikring 



 
Semesterreferater/styringsgruppereferater  
3.styregruppemøde KMB 1  
1. styregruppemøde CBT1 Esbjerg  
1. styringsgruppemøde, Kemi og bioteknologi diplom, Esbjerg   
Styregruppemøde KBT5 / CBT5, Esbjerg   
Styregruppemøde KBT3 / CBT3, Esbjerg  
Styregruppemøde group meeting 1/2 Bio7-E21 
 
Kort diskussion om styregruppereferaterne – der var en enkelt kommentar ift. bedre 
planlægning af matematikkurset. 

 

 
 

8. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

Ingen nye ansøgninger. 
 

 

 
9. Eventuelt 

a. Valg til studienævnet (studerende) 
STS orienterede om hvilke semestre der er repræsenterede og antallet af opstil-
lede kandidater.  

 
b. Lang svartid på mails fra studienævnet v/STS 

Der er og har været ekstra travlt i studiesekretariatet siden sommerferien – der 
er desværre stadig lang svartid på behandling af sager.   

c. Ankerlærer ift. sidefagsstuderende 
Sidefagstuderende føler de bliver glemt. Nogle uddannelser har en kontaktperson 
(såkaldt ankerlærer), som tager sig af praktiske spørgsmål fra 2-fagsstuderende. 
Noget lignende blev foreslået til KMB. Ny skemastruktur og større opmærksom-
hed fra semesterkoordinatorer vil sandsynligvis kunne skabe noget tilsvarende. 
 

 

 

 

Louise Kiilerich Pratas 
Referent 

 

 

 


