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Dagsorden for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

onsdag den 15. maj 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) Regeringens reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel 

(ClHB) 

b) Digitale eksamener (HA) 

c) De studerende i centrum (HA) 

d) Revision af adgangsbekendtgørelsen (diplomingeniøruddannelserne) (HA) 

3) Sager 

a) Godkendelse af eksamensoversigter, sommereksamensperioden 2013 (AVH) – 

Bilag 1 
i) Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 

ii) Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 

iii) Diplomingeniøruddannelsen i integreret design 

iv) Diplomingeniøruddannelserne i mekatronik og interaction design, de teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelser i mekatronik samt innovation and business, 

kandidatuddannelsen i IT product design samt civilingeniøruddannelserne i mekatronik 

og innovation and business 

v) Civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

vi) Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik 

vii) Den tekniske diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi 

viii) Diplomingeniøruddannelserne i elektroteknik og stærkstrømsteknik 

ix) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

x) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen i fysik og 

teknologi 

xi) Udvekslingsprogrammerne Power og Physics and Technology 

xii) Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi 

xiii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen i 

robotteknologi 
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xiv) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i software engineering 

xv) Udvekslingsprogrammet software engineering 

xvi) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

xvii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og oplevelsesteknologi 

xviii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen i 

product development and innovation 

xix) diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik 

xx) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen i kemi 

samt miljøteknologi, den tekniske diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og 

kemi samt diplomingeniøruddannelsen i kemiteknik 

b) Undervisningsevalueringer, efterårssemestret 2012 – Bilag 2 
i) Diplomingeniøruddannelsen i integreret design* 

ii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse samt civilingeniøruddannelsen i 

miljøteknologi  

c) Godkendelse af kompetenceprofiler (AVH) – Bilag 3 
i) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og oplevelsesteknologi 

ii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

d) Indstilling af studenterrepræsentant til bestyrelsen af Jens Jespersens Fond 

(HA) 

e) Afholdelse af ekstraordinær eksamen i RB-ROB5-U1 i forbindelse med 

sommereksamensperioden 2013 (AVH) – Bilag 4 

f) Meritaftale for datamatikere på diplomingeniøruddannelsen i informations- og 

kommunikationsteknologi (HA) – Bilag 5 

g) Ny organisering af Aftagerpanelet (HA) 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
13/20504 (MoH)* 

13/20569 (IC) 

13/20575 (IC) 

13/20576 (BLS) 

13/20590 (IC) 

13/20591 (IC) 

13/20864 (BLS) 

13/24414 (IC) 

13/24417 (IC) 

13/24616 (IC) 

13/24832 (BLS) 

13/27966 (IC) 

13/27997 (IC) 

13/27998 (IC) 

13/27999 (BH) 

13/28002 (IC) 

13/28004 (IC) 

13/28006 (BH) 

13/28008 (BH) 
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13/28009 (BH) 

13/28010 (BH) 

13/28011 (BH) 

13/28012 (MoH) 

13/28013 (IC) 

13/28016 (IC) 

13/28027 (MoH) 

13/28029 (MoH) 

 

b) Dispensation fra eksamensform, -indhold og/eller -omfang  
13/28017 (MoH) 

13/28018 (MoH) 

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
13/28030 (MoH) 

13/28031 (MoH) 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
13/24781 (AnJ) 

13/27996 (MoH) 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
13/20625 (AnJ) 

13/20843 (BH) 

13/28000 (MoH) 

13/28001 (MoH) 

 

f) Dispensation ifm. manglende forudsætninger for deltagelse/manglende 

opfyldelse af eksamensbetingelserne 
13/24416 (AnJ) 

13/28015 (BLS) 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
13/12020 (BH) 

13/16301 (MoH) 

13/18869 (BH) 

13/20555 (MoH) 

13/20557 (IC) 

13/20566 (BH) 

13/20587 (MoH) 

13/20855 (BH) 

13/24817 (JH) 

13/28007 (BH) 

 

h) Øvrige dispensationer 
13/24804 (BLS) 
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13/24820 (JH) 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit – Danmark 
13/20572 (BLS) 

13/24823 (BH) 

13/27720 (BLS) 

13/28005 (IC) 

 

j) Ansøgning om merit – Danmark 
13/20593 (BLS) 

13/28025 (BLS) 

 

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

13/20096 (AnJ)* 

13/20125 (BH) 

13/20601 (AnJ)* 

13/20603 (BH)* 

13/20806 (BH) 

13/24329 (BH)* 

13/24415 (BH) 

 

l) Ansøgning om merit – udland 
13/16320 (AnJ) 

13/20562 (BH) 

13/20599 (AnJ) 

13/20804 (BH) 

13/20853 (BH) 

13/24322 (BLS) 

13/24418 (AnJ) 

13/24813 (BH) 

13/28003 (BH) 

13/28055 (BH) 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

KBM 

i) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi og bioteknologi, 

studieordning 2013, version 1.0* 

ii) Civilingeniøruddannelsen i kemi, studieordning 2012, version 1.2 – Bilag 6 

 

MCI 

iii) Civilingeniøruddannelsen i innovation and business, studieordning 2012, 

version 1.2 – Bilag 7 eftersendes 

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 8 eftersendes 
ITI 
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D-PPL1-U02 Ændringer i et valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i integreret design  

M-COM-U1* Godkendes som et nyt valgfag på 5. semester for 

diplomingeniøruddannelserne i maskinteknik og integreret 

design samt den teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse 

i product development and innovation 

PDCDFE-U2* Ændringer i et valgfag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i product development and 

innovation 

KBM 

TK-FKEM-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af den 

tekniske diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi 

og kemi 

 

MCI 

9069301 Godkendes som valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i interactive design og 

mekatronik samt de teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelser i mekatronik og innovation and 

business 

9069501 Godkendes som valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i interactive design og 

mekatronik samt de teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelser i mekatronik og innovation and 

business 

ECD3ID-U2* Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i interaction design 

IBGLIS-U1 Godkendes som valgfag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business 

IBGPR-U1 Godkendes som valgfag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business 

MCCLM-U1 Godkendes som valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i interactive design og 

mekatronik samt de teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelser i mekatronik og innovation and 

business 

MCMICRO1U1 Godkendes som valgfag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business 

MCOPS-U1 Godkendes som valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i interactive design og 

mekatronik samt de teknisk-videnskabelige 
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bacheloruddannelser i mekatronik og innovation and 

business 

MCPLD-U1 Godkendes som valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i interactive design og 

mekatronik samt de teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelser i mekatronik og innovation and 

business 

MCRTOS-U1 Godkendes som valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i interactive design og 

mekatronik samt de teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelser i mekatronik og innovation and 

business 

 

MMMI 

OK-FAH-U1*  Godkendes som konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi 

OB-HWR-U1 Godkendes som valgfag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

OK-SCS-U1* Godkendes som konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi  

OK-SP30-U1 Godkendes som konstituerende fag på 4. semester af 

civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi 

OK-SP40-U1 Godkendes som konstituerende fag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi 

OK-ST2-U1 Godkendes som konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi 

OK-ST3-U1 Godkendes som konstituerende fag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi 

VB-ATF5-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 5. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

VB-BIO3-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

VB-PRG6-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 5. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

velfærdsteknologi, godkendes som valgfag på 5. semester 

af diplomingeniøruddannelsen i informations- og 

kommunikationsteknologi 

VB-SIG4-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 5. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 
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6) Eventuelt 
 

***** 


