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Dagsorden for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Torsdag den 14. marts 2013 kl. 10:00-14:00 

i møde 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

2) Meddelelser 

a) Nyt medlem i studienævnet (AVH) 

b) Digitale eksamener og digitale afleveringer (HA) 

c) Nyt TEK-byggeri (HA) 

d) Udbudspulje til studerende (de studerende i centrum) (ClHB) (HA) 

e) Ny studiestart (HA) 

f) Status for frafald 1. semester og januar 13-eksamen (HA) – Bilag 1  

g) Fakultetets deltagelse i udviklingen af Master i Faglig Formidling (Master in 

Science Communication) (HA) 

3) Sager 
a) Undervisningsevalueringer, efterårssemestret 2012 – Bilag 2 eftersendes 

i) Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik samt 

diplomingeniøruddannelsen i global management and manufacturing 

ii) Diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik samt 

diplomingeniøruddannelsen i stærkstrømsteknik 

iii) diplomingeniøruddannelsen i kemiteknik, den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i kemi samt civilingeniøruddannelsen i kemi 

iv) diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi 

b) Afholdelse af eksamen før sommereksamensperiodens start; XI-CNE1 og I-

NET1 (AVH) – Bilag 3 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
13/4113 (IC) 

13/4836 (MoH) 

13/11412 (MoH) 
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13/11416 (MoH) 

13/11418 (MoH) 

13/11420 (MoH) 

13/11433 (IC) 

13/11447 (IC) 

13/11469 (MoH) 

 

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
13/4170 (IC)* 

13/11451 (AnJ) 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
13/11425 (BLS) 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
13/2191 (IC) 

 

f) Dispensation ifm. manglende forudsætninger for deltagelse/manglende 

opfyldelse af eksamensbetingelserne 
13/4038 (BLS)* 

13/4142 (BH) 

13/4261 (AnJ)* 

13/4262 (BH)* 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
13/4118 (MoH) 

13/4839 (MoH) 

13/4842 (MoH) 

13/12020 (BH) 

 

h) Øvrige dispensationer 
13/4157 (IC)* 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit - Danmark 
13/3160 (JH) 

13/4123 (BLS) 

13/4831 (IC) 

 

j) Ansøgning om merit – Danmark 
13/3932 (BH) 

13/4937 (BH) 

13/4948 (BLS) 
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k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
13/4847 (MoH) 

13/11461 (BH) 

13/11426 (AnJ) 

13/11428 (AnJ) 

13/11788 (BH) 

 

l) Ansøgning om merit – udland 
13/3273 (BH) 

13/3274 (BH) 

13/3845 (BH) 

13/4822 (AnJ) 

13/11442 (BH) 

13/12007 (BH) 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

MMMI 

i. Studieordning for den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

velfærdsteknologi, optag 2010, version 1.6* 

ii. Studieordning for den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

velfærdsteknologi, optag 2011, version 1.4* 

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 4 
ITI 

D-TED3-U02 Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i integreret design 

ET-ENFO-U1 Nyt konstituerende fag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

X-GMAA2-U4 Ændringer i et konstituerende fag på 4. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i global management and 

manufacturing 

X-GSCM2-U1  Ændringer i et fag for udvekslingsstuderende i 

produktionsteknik 

KBM 

BAP-M20-U1* Nyt konstituerende fag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i miljøteknologi 

MCI 

MMMI 

RP-MT45-U1 Nyt konstituerende fag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelserne i robotteknologi, lærings- og 

oplevelsesteknologi, software engineering samt 

velfærdsteknologi for studerende, der samtidig er 

indskrevet på 4+4 ph.d.-uddannelsen 
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XI-MP25-U1 Nyt fag for udvekslingsstuderende på software engineering 

-programmet 

6) Eventuelt 
 

***** 


