
 
 Studienævnet for Kemi, Miljø og 

Bioteknologi 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde d. 14.06 2017 kl. 13.00 i videokonferencerummene i Aalborg, Esbjerg og Kø-
benhavn 
 

Til stede fra Aalborg: Niels T Eriksen (NTE), Morten L. Christensen (MLC), Julie Simone Nielsen (JN), Cecilie 
Larsen Bak (CLB) 

Observatører:  

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

Til stede fra København: Peter Westermann (PW) 

Afbud/Ikke til stede:, Elsemarie Rimmer (ER), Majken Pagter (MP) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde d. 24.05.2017  
3. Studentersager (lukket punkt) 

a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde   
b) Ansøgning om forlængelse af afleveringsfristen for specialet 17-169 
c) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg, genbehandling   

4. Orientering 
a)   Indstilling af årets underviser v/studenterrepræsentanterne 
b)   Anvendt ressourcestyring      

5. Diskussion 
a) Evaluering af ny struktur på 1. studieår    
b) Analyse af studietiden på uddannelser under K-SN   
c) Analyse af overgang fra bachelor til kandidat, Biologi og Bære- 

dygtig Bioteknologi     
d) Innovation i undervisningen – fortsættelse fra sidste møde 

6. Kvalitetssikring 
Semesterreferater/styringsgruppereferater og lign. 
a) 2.sem Bæredygtig bioteknologi    

b) 6.sem KMB      
Frafaldstruede studerende 

c) K-SN rapport over frafaldstruede studerende F17   
7. Budget og regnskab 

a) SN bevillinger      
b) SN forbrug      



 
c) Fordeling af timebevilling – fortsættelse fra sidste møde 

8. Eventuelt 
 

1. Godkendelse af dagsorden     Action 
Godkendt  

 
2. Godkendelse af referat fra møde 24.05.17 

Godkendt  
 

3. Studentersager 
a) Liste over behandlede sager siden sidste SN-møde 

Taget til efterretning 
b) Ansøgning om forlængelse af afleveringsfristen for specialet 

Studienævnet vedtog at give afslag. 
c) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg, genbehandling 

Studienævnet vedtog at fastholde afslaget. 

 
EBL 

 

4. Orientering 
a) Indstilling af årets underviser v/studenterrepræsentanterne 

Studenterrepræsentanterne har valgt årets underviser. 
b) Anvendt ressourcestyring 

Kurset vil blive afholdt i efteråret og tilbydes til studerende på 7. og 9. semester på 
alle retninger. Semesterkoordinatorerne, studerende og skemalæggerne skal in-
formeres. 

c) Censur 
MLC: Censorformanden skal ikke godkende eksamensplanerne, så de skal ikke sen-
des til godkendelse. Censorer skal have en kandidatgrad, hvis de skal være censorer 
på kandidatuddannelser. 

 
 
 
 
 
NTE 

 
 

5. Diskussion 
a) Evaluering af ny struktur på 1. Studieår  

 Pilotprojekt med revideret struktur på 1. Studieår i AAL i E2016 er blevet analyse-
ret. Der er alene kommet positive tilbagemeldinger fra vejlederne og semesterko-
ordinatoren. Ændringen har ikke påvirket karaktergennemsnittet eller frafaldet. 
Studienævnet tilslutter sig at anbefale, at strukturen bliver permanent og endvide-
re at den overføres til Kbh og Esbjerg.  

b) Analyse af studietiden på uddannelser under K-SN 
Studietiden på alle studienævnets uddannelser er blevet analyseret.Der er stor va-
riation mellem uddannelserne. Jo flere dimitterende studerende, jo større er stu-
dietidsoverskridelsen. Manglende beståede eksaminer eller tidligere udafsluttede 
studier er typisk årsag til studietidsoverskridelsen. Den gennemsnitlige studie-
tidsoversskridelse siger intet om 'normalbilledet' på en uddannelse og er derfor 
uegnet som styringsværktøj. Analysen indeholder et idekatalog med forslag til til-
tag, der kan nedbringe studietiden. Studienævnet tilslutter sig analysen men ikke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
alle forslagene i idekataloget. 

c) Analyse af overgang fra bachelor til kandidat, Biologi og Bæredygtig Bioteknologi 
Overgangsfrekvensen fra BSc til kandidat på BBT og BIO er blevet analyseret. Bag-
grunden for analysen er, at fakultetet har fundet at overgangsfrekvensen på BBT 
og BIO har været for lav i 2016. Overgangsfrekvensen har været faldende på Biolo-
gi. Der er dog flere muligheder mht kandidatuddannelser. Der har været gode erfa-
ringer med at afholde infomøder på 5-6.sem om kandidatuddannelserne. PW: Det 
har været et problem, at AAU har været for langsomme med at give svar på optag i 
forhold til f.eks. DTU. Det har specielt udenlandske studerende været utrygge ved. 
De fleste udenlandske studerende rejser til udlandet igen efter bacheloruddannel-
sen. 

d) Innovation i undervisningen – fortsættelse fra sidste møde 
I henhold til nye krav om at alle uddannelser på både BSc og kandidatniveau skal 
indeholde et element af innovation/iværksætteri, vil studienævnet prøve at udby-
de en innovations-workshop i forlængelse af workshoppen i Anvendt ressourcesty-
ring på 9. sem. i AAL og 5., 7. og 9. sem. i ESB. I AAL arrangeres desuden en ekskur-
sion til Grundfos i foråret. I CPH vil PW tale med Peter Lübeck om hvad vi gør. NTE 
sender oversigt til skolen. 

e) Fakultetets endelige robusthedsanalyse af alle uddannelser ved fakultetet 
3 uddannelser er udtaget til fase 2: Olie og gasteknologi, Kemiteknik og diplomud-
dannelsen i Kemi og bioteknologi i Esbjerg. Instituttet har sent et høringssvar da 
baggrunden for udtagelsen af netop de tre uddannelser synes noget uklar.  

f) Information om valg af studerende til studienævnet 
Der bliver udskrevet valg ultimo september på studentersiden. Studienævnet be-
sluttede at fastholde en nuværende områdeopdeling hvor én studerende vælges i 
hhv. ESB og CPH og 3 i AAL. Fakultetet informeres. 
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6. Kvalitetssikring 

Semesterreferater/styringsgruppereferater og lign. 
a) 2.sem Bæredygtig bioteknologi 

DO: Det vil være rart at have projektorer i Esbjerg, man kan låne i forbindelse med 
projektskrivning. NTE vil tage det med til institutledermødet, om der vil kunne etab-
leres fladskærme i grupperum. 
Der er ros til ”flipped classroom”-undervisningen. 

b) 6.sem KMB 
Referaterne tages til efterretning. 
 

Frafaldstruede studerende 
c) K-SN rapport over frafaldstruede studerende F17 

Rapporten er sendt til skolen til orientering. 

 
 
NTE 
 
 
 
 

 
7. Budget og regnskab 

a) SN bevillinger 
b) SN forbrug 
Hvis der er forslag til aktiviteter, så er man velkomne til at henvende sig. 
c) Fordeling af timebevilling – fortsættelse fra sidste møde 

 
 
 



 
NTE: Foreslår at timerne fordeles mellem SN-medlemmerne for indsatsen i studie-
nævnet. Studienævnet vedtog denne fordeling. 

 
 

8. Eventuelt 
a) Indstilling af studieleder for SES 

Dekanen har bedt studienævnet vurdere, om den nuværende studieleder kan ind-
stilles til yderligere 2 år som studie/skoleleder pga omstruktureringer. Studienæv-
net kan tilslutte sig indstillingen, men havde gerne set, at der havde været flere 
valgmuligheder/mulighed for andre kandidater i betragtning af, at det er en åre-
målsansættelse. 

b) PBL-undervisning 
PW: PV-undervisningen er ikke relevant for studiet I Bæredygtig bioteknologi pga. 
den måde, det har kørt på med undervisere fra PLAN, som har tilpasset un-
dervisningen til samfundsvidenskabelige uddannelser snarere end ingeniøruddan-
nelser.  
NTE: En ny aftale om PBL-undervisning er under udarbejdelse. Det kan derfor væ-
re, at der nu er mulighed for at påvirke indholdet af det nye PBL-kursus, der ser ud 
til at komme på 1. sem. På næste SN-møde diskuteres PBL-undervisningen med 
udgangspunkt i beskrivelsen i studieordningen. 

NTE 
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Elin Boel Larsen 
Referent 

 

 

 


