
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 1. juli 2022 kl. 09.00 i Aalborg, Esbjerg og København 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Majken Pagter (MP),  
Lars Haastrup Pedersen (LHP), (Sara Jellesmark og Amanda Perschke deltog under punkterne 3a og 3b.) 

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

Afbud/Ikke til stede: Jeppe Dahl Jensen (JDJ), Ayah Mohamed Abou Bakr Abdelhamid (ABA), Magnus Bay 
Kirkfeldt (MBK) (observatør), Stine Tillebæk Søndergaard (STS) (observatør), Peter Stephensen Lübeck (PL), 
Thorleif Riis Bay Stokholm (TBS), 

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 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt – med følgende ændring: diskussionspunkterne ang. reeksamensplanen for au-
gust 2022 samt eksamensplanen for januar 2023 rykkes frem, så studiesekretærerne Sara 
og Amanda kan deltage under disse to punkter (nu 3a og 3b).  

 

 

2. Godkendelse af referat fra møde  
Godkendt 
JT – enkelt kommentar ift. modulet Proceskontrol på 6. semester er der mulighed for 
særskilte eksamener for diplom og bachelor.  

 

 
3. Diskussion 

a) Reeksamensplan for august 2022 til godkendelse 
Fremadrettet må reeksamenerne gerne ligge senere i august og ikke i starten.  
Reeksamenen i Datascience ligger samme dag som Instituttets sommerseminar – 
skal derfor flyttes.  
Godkendt med undtagelse af Data science, hvor der skal findes en ny dato.  
 

 



 
b) Eksamensdatoer for fremtidige efterårssemestre til godkendelse  

(Eksamensplanen for januar 2023.) 
Denne har været forbi semesterkoordinatorerne til godkendelse. 
NTE: Eksamenerne må gerne ligge tidligere i januar 
Diskussion ang. om det er bedre at eksamenerne ligger i starten af januar, så der 
er mere luft i slut januar – eller bedre med mere luft efter jul/start januar men 
mindre inden semesterstart til februar.  
OBS på at der er samlæsning med BUILD – vi foreslår bestemte datoer, så de også 
kan lægges fast.  

               Godkendt – men det skal undersøges om fx eksamenen i fysisk kemi kan ligge tid-
ligere i januar.  

 
4. Studentersager 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 
Taget til efterretning. 
Derudover orienterer LHP om en eksamensklage over en bedømmelse, hvor den 
studerende ikke fik medhold.  

 

 

5. Orientering 

Ingen punkter på dagsordenen.  
 

 

 
6. Diskussion 

a)   Fysisk studiemiljø 
Aalborg:  
Der har været gennemgang af Fredrik Bajers Vej 5 samt 7H.  
Rapporten gennemgås. Mange ønsker og forslag til ændringer – der skal laves en 
prioritering af, hvad der er vigtigst.  
Fredrik Bajersvej 5; Vi arbejder på at få indrettet grupperummene med rumopde-
lere og borde samt ønskerne ang. et bord mere, vandfontæne, et køleskab mere, 
grønne planter og en cooker.  
Fredrik Bajers vej 7H: mange loungeområder mm. er ændret til arbejdspladser 
pga. flere studerende end hvad der har været hensigten fra start.  
NTE går videre med nogle af ønskerne for begge bygninger.  
 
Esbjerg: 
Rapporten gås igennem – igen gode forslag og ønsker. 
Hvis der fx er lamper der ikke virker, kan det meldes i app’en for Building support.  
Vi vil arbejde videre med bedre arbejdsstationer. 
 

b)   Evaluering af dimission 
I Esbjerg fælles for flere studier.  
 
I Aalborg var der mulighed for at deltage via Zoom. 
Auditoriet var fyldt med ca. 80%. Der var forskel på, hvor mange af de stude-
rende der var mødt op fra de forskellige studieretninger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTE 



 
Årets taler meldte desværre afbud med kort varsel pga. sygdom.  
De studerende måtte invitere 2 deltagere med – næste år kan det være 3, der var 
plads til det i år.  
Næste år kunne man overveje at invitere de studerende til at komme med et el-
ler flere indslag selv, fx en tale fra en af dimittenderne.  
  

 
7. Studieordninger 

Introduktion til studieordningsændringer i efteråret v/NTE 
 
Diplompraktik i Aalborg 
 
Praktikperioden bør ligge på et andet tidspunkt, så de følger kurser og eksame-
ner som bachelorerne.  
 
Eksamensformat – ændring til ”skriftlig eller mundtlig” for samtlige 
 
Nogle kursusmoduler står kun med én eksamensform (skriftlig eller mundtlig) i 
studieordningen - hvis det ændres til begge muligheder, giver det mere fleksibili-
tet.  
 

              Kandidatuddannelsen i Miljø – status 
              NTE lægger nogle møder fast i august og september for at få sat skub i tingene 
sammen med BUILD. Det er BUILDs studienævn, der skal godkende, men vi skal også ind 
over.  
 
Derudover skal adgangskravene til kandidatuddannelserne opdateres. Der skal bl.a. spe-
cificeres mht. krav om antal ECTS indenfor specifikke fagområder.  
Skal med på næste SN-møde i august.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTE/LKII 
 

 
8. Kvalitetssikring 

Behandling af semesterrapporter (evaluering af E21) 
5. sem Biologi AAL (bilag 22-090) 
 
Kritik af kursus Kort og planer – overveje om det er et vi skal fortsætte med fremover. 
Taget til efterretning. 
 
3. sem Biologi AAL (bilag 22-091) 
Kritik af to kurser på 3. semester – dette fremgår ikke af semesterevalueringen – men er 
modtaget fra studerende på mail – se nedenfor (bilag 22-098) 
 
Modulet Fysisk og organisk kemi  
Det var oprindeligt to moduler, der er lagt sammen til ét.  
  
Modulet Mikrobiologi – eksamensform 
Forventningsafstemning med de studerende ift. hvad opgaveregning bruges til ift. at få 
svar på spørgsmål. 
Struktur – ift. hvad de studerende kan forvente af undervisningen.  

 



 
Vigtigt at de studerende deltager i opgaveregningen. 
 
Taget til efterretning  
 
Semesterreferater/styringsgruppereferater 
2. sem CBT ESB (bilag 22-092) 
Taget til efterretning 
 
2. sem KBT ESB (bilag 22-093) 
OBS på lineær algebra. 
Taget til efterretning 
 
8. sem 1. møde Kemi AAL (bilag 22-094) 
Kommentar til PBL-kurset 
Taget til efterretning 
 
8. sem 2. møde Kemi AAL (bilag 22-095) 
Kommentar til Kulhydratkurset 
Taget til efterretning 
 
2. sem KMB AAL (bilag 22-096) 
Kommentar til kurset Genetik og evolution ang. strukturen af kurset. 
Forslag om at finde en intern underviser for kurset og på sigt ændre i studieordningen.  
Taget til efterretning 
 
4. sem Kemi AAL (bilag 22-097) 
Taget til efterretning 
 
Henvendelse vedr. eksamensformer 3. semester (bilag 22-098) 
Se ovenfor – 3. semester Biologi AAL 

 
 

9. Budget og regnskab 
a) SN bevillinger 

Der er bevilget penge til ekskursioner og transport. 
SN prioriterer penge til aktiviteter, der kommer flere studerende til gode.   
Underviserne har en forskerkonto, hvor de også har midler til diverse udgifter 
ifm. projektgrupper.  
 
Der må gerne være nogle faste aktiviteter/ekskursioner, som går igen hvert år.  

 

 

 

 

Louise Kiilerich Pratas 
Referent 

 

 

 


