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Pedersen (LHP), Peter Stephensen Lübeck (PL), Niels T Eriksen (NTE, referent) 
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Dagsorden: 

1. Valg af formand og næstformand 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra møde 
4. Studentersager (lukket punkt) 
5. Orientering 
6. Diskussion 
7. Studieordninger 
8. Kvalitetssikring 
9. Budget og regnskab 
10. Eventuelt 

 
1. Valg af formand og næstformand                           Action 

a) Peter S. Lübeck vælges som ordstyrer til at forestå valghandlingen 
b) Lars Haastrup Pedersen vælges som formand 
c) Frederikke Kildeberg Paulsen vælges som næstformand 

 

 
2. Godkendelse af dagsorden      

Godkendt  
 

3. Godkendelse af referat fra møde  
Godendt  

 
4. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde, Bilag 20-021 taget til 
efterretning. 

b) Ansøgning om 4. prøveforsøg, Bilag 20-018. Behandling af ansøgning udsat til 
næste møde, da SN ikke kan træffe beslutning på det nuværende grundlag og 
udbeder sig ekstra information, herunder studieplan som tager højde for at 
ansøger ikke bestod Grundlægende fysisk og organisk kemi til eksamen i januar.  

c) Ansøgning om 5. prøveforsøg, Bilag 20-019. Godkendt med begrundelse i at kun 
ét kursus mangler at bestås. 

 



d) Ansøgning om 6. prøveforsøg samt særlige prøveforhold, Bilag 20-022. 
Ansøgning om 6. prøve godkendt med begrundelse i at kun ét modul mangler at 
bestås. Ansøgning om særlige prøveforsøg afslået, da medicinske forhold er 
afsluttet i februar 2019. 

 
5. Orientering 

a) Årsrapport fra Ingeniørernes censorkorps, Bilag 20-015. Rapporten er taget til 
efterretning, med opmærksomhed på, at censorkorpset er blevet delt i 2, ét for 
diplomingeniøruddannelser, og ét for BSc og kandidatuddannelser. Rapporten 
gør opmærksom på, at censorer skal censurere, ikke rette, og har derfor behov 
for bedømmers notater. Censorkorpset finder ikke, at der er tilstrækkelig 
mulighed for at nuancere på karaktertrin 7.  

b) Nyhedsbrev fra censorkorpset, Bilag 20-016. Behandlet sammen med pkt. a) og 
taget til efterretning. 

c) Orientering om ændring af Kvote 2 praksis. Taget til efterretning. 

 

 
6. Diskussion 

a) Parathedstjekker. Studienævnet er positivt. Det er vigtigt, at studerende, f.eks. 
mentorerne, er med til at udforme spørgsmål og svar, og at de formulerede 
spørgsmål scannes for køns-bias. 

b) Oversigt over udmeldelsesbegrundelser, Bilag 20-014. Taget til efterretning 
med kommentar om, at undersøgelsen ikke giver et klart billede af årsager til 
frafald. 

 

 
7. Studieordninger 

-  
 

8. Kvalitetssikring 
-  

 
 

9. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger endnu ikke endeligt fastlagt for 2020 
b) SN forbrug. Der er prioriteret ca. 3500 DKK for 2020 

 

 
10. Eventuelt 

a) Diskussion af antal ansøgninger om ekstra prøveforsøg. Studienævnet kan ikke 
placere sit februar/marts møde, så det passer med, at alle ansøgninger om 
dispensation til reeksamen i februar kan behandles inden reeksamen. 

b) Generel diskussion af muligheden for håndtering af studerende med svær 
eksamensangst. Der er ingen klar konklusion på løsning ud over at studerende 
må behandles individuelt. 

c) SN er generelt positivt overfor muligheden for på diplomingeniøruddannelser 
at flytte B.Sc. projekt til 6. sem. og reservere 7. sem. til praktik.  
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Niels T Eriksen 


