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Dagsorden for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

den 13. december 2013 

i M305, Alsion, Sønderborg 
 

***** 

 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

2) Meddelelser 

a) Status på fremdriftsreform (AVH) 

b) Supplerende matematikundervisning (HA) 

c) Valg til Studienævnet (HA/AVH) – Bilag 1  

d) Opfølgning på evaluering af censorordning på universiteterne (ClHB) 

3) Sager 

a) Studievejledningsaktiviteter læseåret 2012-13 (AL) – Bilag 2 

b) Valgfrihed på civilingeniøruddannelserne (HA) – Bilag 3 eftersendes  

c) Eksamensoversigter, vintereksamensperioden 2013-14 (AVH) – Bilag 4 

d) Afholdelse af eksamen i PDCED1-U2 i december 2013* - Bilag 5 

e) Undervisningsevalueringer, forårssemestret 2013 (HA) – Bilag 6 

i) Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi 

ii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen 

i robotteknologi 

iii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

f) De Studerende i centrum (HA)  

i) Evaluering af puljen (forårssemestret 2013) – Bilag 7 

g) Godkendelse af studieforløb for studerende på IT Product Design med 

diplomingeniøruddannelse i interaction design – Bilag 8 

h) Studienævnsmøderne i forårssemestret 2014 
Følgende datoer foreslås:  

Onsdag den 22. januar kl. 10:00-14:00 i Odense 

Torsdag den 13. februar kl. 10:00-14:00 i Odense 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
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13/70886 (BLS)* 

13/70897 (AnJ) 

13/71184 (AnJ) 

13/71921 (IC) 

13/72202 (AnJ) 

13/72205 (AnJ) 

13/73228 (AnJ) 

13/73300 (BLS) 

13/73314 (AnJ) 

13/73345 (AnJ) 

13/73349 (AnJ) 

13/73351 (AnJ) 

13/73353 (AnJ) 

13/73368 (AnJ) 

13/73369 (AnJ) 

 

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

13/72691 (BH) 
13/72747 (IC) 

13/73332 (AnJ) 

13/73333 (AnJ) 

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
13/70772 (BH)* 

13/73367 (MoH) 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
13/70904 (MoH)* 

13/71178 (BLS) 

13/71203 (MoH) 

13/71207 (BLS) 

13/72128 (MoH) 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
13/70889 (BLS)* 

13/71820 (IC) 

13/71844 (AnJ)* 

 

f) Dispensation ifm. manglende forudsætninger for deltagelse/manglende 

opfyldelse af eksamensbetingelserne 
13/70890 (BLS)* 

13/71301 (IC) 
13/72586 (JH) 

13/73278 (BH) 

13/73340 (MoH) 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
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13/67642 (MoH)* 

13/70311 (IC) 

13/70359 (MoH) 

13/71304 (IC) 

13/71981 (MoH) 

13/71969 (MoH) 

13/71981 (MoH) 

13/73319 (IC) 

 

h) Øvrige dispensationer 
13/69134 (BLS) 

13/71116 (BH)* 

13/72051 (BLS) 

13/72167 (MoH) 

13/72875 (IC) 

13/73208 (IC) 

13/73224 (IC) 

13/73309 (MoH) 

13/73322 (IC) 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit - Danmark 
13/71335 (IC) 

13/72047 (MoH) 

13/72173 (JH) 

13/72179 (JH) 

13/72195 (JH) 

13/72196 (JH) 

13/72197 (JH) 

13/72374 (BLS) 

13/72381 (AnJ) 

13/72673 (AnJ) 

13/72716 (BH) 

13/72921 (JH) 

13/72936 (AnJ) 

13/72938 (AnJ) 

13/73121 (MoH) 

13/73199 (BH) 

13/73225 (MoH) 

13/73339 (MoH) 

 

j) Ansøgning om merit – Danmark 
13/68485 (BLS) 

13/70907 (MoH)* 

13/71875 (BLS) 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
13/70805 (BH) 

13/70807 (AnJ)* 
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13/70895 (BLS)* 

13/71195 (BH) 

13/72049 (AnJ) 

13/72702 (JH) 

13/72776 (JH) 

13/73302 (AnJ) 

 

l) Ansøgning om merit – udland 
13/70899 (BH) 

13/71917 (BH) 

13/71941 (BH) 

 

m) Klage over Studienævnets afgørelse 
13/68344 (BLS) 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger – Bilag 9 

ITI 

a) Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik, Studieordning 2013, Version 1.1 

MCI 

b) Kandidatuddannelsen i IT, Product Design, Studieordning 2013 

MMMI 

c) Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi, 

Studieordning 2012, Version 1.2 

d) Civilingeniøruddannelsen i Robotteknologi, Studieordning 2013, Version 1.2 

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 10 
ITI 

7838841 Godkendes som valgfag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (Akustik) 

CK-FKO3-U2 Godkendes som valgfag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (Akustik) 

D-FSCS-U1* Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

maskinteknik 

D-FSP5-U01* Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

maskinteknik 

E-ELF-U06* Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

GX-IBL-U01 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i global management and 

manufacturing 

KC-MDA-U02 Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i 

fysik og teknologi 



5 
 

PDXBAS2-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product 

development and innovation 

X-GIBL-U1 Ændringer i valgfag på global management and 

manufacturing (til udvekslingsstuderende) 

 

KBM 

TK-CBIO-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og 

kemi 

TK-MIKF-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og 

kemi 

TK-RMEK-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og 

kemi 

TK-SEPA-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og 

kemi 

X-BIO1-U02 Ændringer i valgfag for udvekslingsstuderende på kemi og 

miljøteknologi 

XC-NAT-U01* Godkendes som nyt valgfag på 1. og 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i kemi 

 

MCI 

MCINFO-U1 Ændringer i valgfag/profilfag (Nanoteknologi) på 2. 

semester af civilingeniøruddannelsen i mekatronik 

MCMMM2A-U1 Nyt valgfag på 3. semester af civilingeniøruddannelsen i 

mekatronik 

NAIRES-U2 Ændringer i valgfag på 3. semester af kandidatuddannelsen 

IT product design 

NATHES-U2 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af 

kandidatuddannelsen IT product design 

 

MMMI 

07005701 (FY523) Godkendes som konstituerende fag på 4. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og 

teknologi 

15000701 (DM507) Godkendes som konstituerende fag på 4. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i software 

engineering 
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RB-ROB5-U1 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

elektroteknik 

RMEMB3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 

SB4-KI-U1 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

informations- og kommunikationsteknologi 

SB-KOM-U1 Nyt valgfag på 4. semester af diplomingeniøruddannelsen i 

informations- og kommunikationsteknologi 

SM-EVOP-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i software engineering 

SM-EVO-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i software engineering 

XI-AI2-U1 Nyt valgfag til udvekslingsstuderende (software 

engineering, bachelor) 

X-MAM1-U02 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

elektroteknik 

X-PMA1-U02 Godkendes som valgfag på den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

XI-PSE2-U1* Nyt valgfag på diplomingeniøruddannelsen informations- 

og kommunikationsteknologi 

 

c) Ændring af eksamensform 
I-AUT2-U1*  Ændring af forudsætningerne samt evalueringsform 

    

 

6) Eventuelt 
 

***** 


