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Dagsorden for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Torsdag den 14. februar 2013 kl. 9:30-13:30 

i Mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

2) Meddelelser 

a) Plan for studiestart (HA) – Bilag 1 eftersendes 

3) Sager 

a) Høring - Incitamenter til fremme af undervisningen og anerkendelse af god 

undervisning (HA) – Bilag 2 

b) Fristen for indgivelse af tillæg til specialekontrakt ved overskridelse af 

afleveringsfristen (ClHB)  

c) Udbudspulje til studerende (de studerende i centrum) (ClHB) - Bilag 3 

eftersendes 

d) Udpegning af medlemmer af studienævnet, valggruppe III* 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
13/2259 (IC)* 

13/3151 (BLS) 

13/3311 (MoH) 

13/3408 (MoH) 

 

b) Dispensation fra eksamensform, -indhold og/eller -omfang  
- ingen sager 

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
13/2189 (IC)* 

13/2270 (IC)* 

13/2743 (AnJ)* 

13/2815 (BLS)* 

13/2834 (BLS)* 
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13/2835 (BLS)* 

13/2980 (BLS)* 

13/3406 (AnJ) 

13/3411 (IC) 

13/3739 (BLS) 

13/3846 (IC) 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
13/2237 (BLS)* 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
13/725 (AnJ) 

13/2191 (IC) 

13/3290 (IC) 

 

f) Dispensation ifm. manglende forudsætninger for deltagelse/manglende 

opfyldelse af eksamensbetingelserne 
13/2401 (BH)* 

13/2744 (IC) 

13/3270 (JH) 

13/3409 (AnJ) 

13/3513 (BLS) 

13/3630 (BH) 

13/3639 (BLS) 

13/3707 (MoH) 

13/3716 (MoH) 

13/3738 (AnJ) 

13/3740 (BLS) 

13/3867 (BLS) 

13/3869 (BLS) 

13/3895 (BLS) 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
13/76 (MoH)* 

13/79 (MoH)* 

13/2272 (IC)* 

13/3146 (MoH) 

13/3520 (BLS) 

13/3637 (MoH) 

13/3753 (BLS) 

13/3871 (MoH) 

13/3873 (MoH) 

13/3874 (MoH) 

 

h) Øvrige dispensationer 
13/505 (JH)* 
 

i) Ansøgning om forhåndsmerit – Danmark 
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- ingen sager 

 

j) Ansøgning om merit – Danmark 
13/3285 (BLS) 

13/3288 (BLS) 

13/3750 (BH) 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
13/3632 (BH) 

 

l) Ansøgning om merit – udland 
13/646 (BH) 

13/3140 (BH) 

13/3179 (BH) 

13/3197 (BH) 

13/3273 (BH) 

13/3274 (BH) 

13/3845 (BH) 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

MCI 

i. Civilingeniøruddannelsen i innovation and business, optag fra september 2012, 

version 1.0 – formandsgodkendt – Bilag 4 

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 5 
Fælles 

F-PVF  Projektorienteret virksomhedsforløb for 

civilingeniørstuderende 

XX-SP45  Nyt konstituerende fagelement for civilingeniørstuderende 

optaget på 4+4 ph.d.-uddannelsen 

 

ITI 

CK-PRA3-U1 Ændringer på civilingeniøruddannelsen i 

konstruktionsteknik - formandsafgørelse 

CK-PRB3-U1  Ændringer på civilingeniøruddannelsen i 

konstruktionsteknik - formandsafgørelse 

E-ØLA-U02 Ændringer i et valgfag på diplomingeniøruddannelserne i 

elektroteknik og stærkstrømsteknik 

OB-AP-U1 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

elektroteknik 

TA-MDS1-U1 Godkendes som valgfag på den tekniske diplomuddannelse 

i stærkstrømsteknologi 
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XI-OOP2-U1 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

elektroteknik 

 

KBM 

XC-CRY1-U1  Ændringer på civilingeniøruddannelsen i kemi 

XC-SEP2-U1 Ændringer på civilingeniøruddannelsen i kemi 

 

MCI 

IBDAMP-U1 Godkendes som valgfag på kandidatuddannelsen i it 

product design 

IBNBM-U2 Nyt valgfag på den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i innovation and business 

IBOIM-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business - 

formandsgodkendt  

PTECH-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business – 

formandsgodkendt 

 

MMMI 

OB-IDS-U1  Ændringer i et konstituerende fag på 2. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

velfærdsteknologi 

OB-ISL-U1  Ændringer i et konstituerende fag på 2. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

velfærdsteknologi 

OB-UC-U1  Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

velfærdsteknologi 

 

 

6) Eventuelt 
 

***** 


