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Referat af studienævnsmøde d. 17.01. 2018 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Esbjerg og 
København 

 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Majken Pagter (MP), Mads Koustrup Jørgensen (MKJ), Cecilie 

Larsen Bak (CLB), Elsemarie Rimmer (ER), Julie Simone Nielsen (JN) 

Observatører: Charlotte Elbæk Nielsen (CEN), Frederikke Kildeberg Paulsen (FP) 

Til stede fra Esbjerg: Morten E. Simonsen (MS), Dennis Olesen (DO) 

Til stede fra København: Peter Westermann (PW), Anders Bech Mogensen (observatør) 

Afbud/Ikke til stede: Elsemarie Rimmer 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra møde 06.12.17 

3. Studentersager (lukket punkt) 

4. Orientering 

5. Diskussion 

6. Studieordninger 

7. Kvalitetssikring 

8. Budget og regnskab 

9. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 

Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra møde 06.12.2017 

Godkendt  

 

3. Studentersager 

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

b) Dispensation til for sen aflevering af opgave (diskussionspunkt) 
NTE orienterede om sagen, hvor der allerede er givet dispensation. SN vedtog at 
der fremover vil kunne godkendes administrativt, hvis forsinkelsen er på max 15 
minutter. 

 
 
 
 
 
EBL 
 



 

 

c) Ansøgning om dispensation til deltagelse i reeksamen samt annullering af eksa-
mensforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation til deltagelse i reeksamen men afslag på 
annullering af eksamensforsøg. 

d) Ansøgning om 2 x 5. prøveforsøg 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 

e) Ansøgning om dispensation til deltagelse i reeksamen 
Studienævnet vedtog at give dispensation. 

 
 
 
EBL 

 

4. Orientering 

a) Resultat af valg til studienævnet 
Der var kun opstillet 1 studerende ved valget, så fremover vil der kun være 1 stu-
denterrepræsentant i studienævnet. FP vil tage ud og orientere de studerende 
om valg til studienævnet. 

b) Adgangskrav om engelsk på B-niveau på diplomuddannelser 
Fakultetet har besluttet at der skal være et krav om engelsk på B-niveau på di-
plomuddannelserne. 

c) Adgangsgivende ikke-AAU uddannelser til Kemi (scient og polyt) 
MKJ og NTE har skrevet en liste over adgangsgivende ikke-AAU bacheloruddan-
nelser til Kemi. 

d) Rapport fra taskforce for digital understøttelse af læring 
Taget til efterretning. Rapporten sendes til underviserne til inspiration først i fe-
bruar. 

e) Rapport fra taskforce for kommunikation med de studerende 
Taget til efterretning 

f) Rapport fra taskforce for studiearbejdspladser 
Taget til efterretning. 

g) Evaluering af studiepraktik 2017 
MKJ: Det fremgår ikke af skemaet om dem der før studiepraktik ville søge ind på 
uddannelserne, stadig vil søge ind efter studiepraktikken. NTE vil orientere skolen 
om dette. 

h) Ny pro-dekan for uddannelse, Olav Geil 
Der er ansat en ny pro-dekan for uddannelse. 
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5. Diskussion 

a) Aktivitetsrapport K-SN 
NTE har udarbejdet en aktivitetsrapport over aktiviteter og opgaver i studienæv-
net. 

b) Faglige bedømmere på kandidatuddannelserne 
NTE gennemgik listen over nuværende bedømmere og der vil være enkelte ud-
skiftninger: Majken Pagter – Biologi, Mads Koustrup Jørgensen – Kemi. 

c) Stress hos studerende 
Den decentrale studievejleder får mange henvendelser fra studerende, som har 
stress og ønsker nedsat studiebelastning. FP laver en sammentælling over antal-
let af henvendelser der drejer sig om dette. Der vil blive sendt info om studievej-
lederen ud på Moodle og inforskærmene mht hjælp til bl.a. studieplanlægning.  
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d) Adgangsbegrænsning på uddannelser 
Studienævnet skal beslutte om der skal være adgangsbegrænsning på uddannel-
serne. Det kan være relevant i forhold til Bioteknologi. Det vil blive diskuteret på 
sektionerne. 

 
NTE 

 

6. Studieordninger 

De indsendte studieordninger er blevet godkendt.  

 

7. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater 
a) Sustainable Biotechnology, 7.sem 
    Problemer med at hjemmesiderne på AAU er på dansk. Der skal kigges på om stu-  
dienævnets hjemmeside skal oversættes til engelsk.  
    Taget til efterretning 

b) 1.sem Aalborg 
Taget til efterretning. Problemer med netforbindelsen i et lokale. NTE vil indrap-
portere dette. 

c) 1.sem Esbjerg 
Taget til efterretning 

Semesterrapporter F17 
d)  4.sem Sustainable Biotechnology 
      Taget til efterretning 
 

e) 10.sem Kemi 
Taget til efterretning 

f) Liste over semesterevalueringer indberettet til SES 
Der mangler stadig 3 semesterrapporter. 

Studiemiljø 

g) Sammenfatning af identificerede uløste studiemiljøproblemer 
Taget til efterretning. 
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d) Budget og regnskab 

a) SN bevillinger 
Taget til efterretning. 

b) SN forbrug 2017 
Der blev brugt ca. 104.000 kr i 2017. 

 

 

e) Eventuelt 

a) Problemer med digital eksamen 
Der har været problemer med at de studerende ikke kunne komme på digital ek-
samen til en eksamen i Aalborg. De studerende fik ekstra tid. SN afventer om der 
vil komme eksamensklager, hvilket er noget som fakultetet skal tage sig af. Der 
har også været problemer med at IT ikke har været der til tiden til opstart af ek-
samen. Studiesekretærerne i Aalborg (3-10.sem) vil notere, hvilke problemer der 
har været. 
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