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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

referat fra mødet 

den 

 

2. Orienteringspunkt a) Orientering fra uddannelsesdirektør (HA) 

b) Orientering fra TEK Uddannelse (AVH og HSeferovic) 

3. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 3)t 

a) Ændring af prøveform for 3. forsøg i 1. semesterfag (bachelor og 

diplomingeniør) 

4. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

a) Studieordninger (HSeferovic) 

KBM 

i) Studieordning for den teknisk-videnskabelige bachelor-

uddannelse i kemi- og bioteknologi, optaget 2020 

ii) Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i kemi- og 

bioteknologi, optaget 2020 

 

Dagsorden 

Emne  Møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

Dato og tidspunkt  Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 08:00-12:00 

Sted  Online møde grundet COVID-19 

Inviterede  Anders Jensen (AnJ), Birgitte Lilholt Sørensen (BLS), Caroline 

Stokkebro Bech (CSB), Marianne Stenger (MaS), Martin Haselbach 

(MaHa), Simone Rasmussen (SR), Teis Aalbæk-Nielsen (TAN), 

Alexandra Vahala Hvass (AVH), Harisa Seferovic (HSeferovic), 

Henning Andersen (HA), Janne Valdgård Petersen (JVP) under 

punkt 5 

Afbud fra  Marianne Stenger (MaS) 

Dagsorden sendt til 

orientering til 

Uddannelsesledere, studiekoordinatorer, studiesekretærer; Janne 

Valdgård Petersen, Dorte Frølund Kromann, Allan Buhl Madsen, 

Jørgen Bro Rønn  

Mødeleder  Studienævnsformand Birgitte Lilholt Sørensen (BLS) 
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MCI Odense 

iii) Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i elektrisk 

energiteknologi, optaget 2017, version 1.3 

iv) Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i elektrisk 

energiteknologi, optaget 2018, version 1.1 

v) Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i elektrisk 

energiteknologi, optaget 2019, version 1.2 

vi) Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i elektro-

nik, optaget 2018, version 1.2 

vii) Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i elektro-

nik, optaget 2019, version 1.2 

viii) Studieordning for teknisk-videnskabelige bachelorud-

dannelse i fysik, optaget 2017, version 1.1 

MMMI 

ix) Studieordning for bacheloruddannelsen i energiteknologi, 

optaget 2019, version 1.0 

 

b) Fagbeskrivelser (HSeferovic) 

ITI 

T000005101 (B-IFG1) Ændringer i konstituerende fag på 1. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen og bachelorud-

dannelsen i bygningsteknik 

T000007101 (B-PTE1) Ændringer i konstituerende fag på 1. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik 

T000012101 (B-JUR1) Ændringer i konstituerende fag på 5. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik 

T000018101 (B-GET1) Ændringer i valgfag på diplomingeniørud-

dannelsen i bygningsteknik 

T000024101 (B-VEJ1) Ændringer i valgfag på diplomingeniørud-

dannelsen i bygningsteknik 

T000059101 (B-INB1) Ændringer i valgfag på diplomingeniørud-

dannelsen i bygningsteknik 

T020038101 (CK-VA14) Ændringer i valgfag på civilingeniørud-

dannelsen i konstruktionsteknik 

T030008101 (M-IFG1) Ændringer i konstituerende fag på 1. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik 

T030009101 (M-PTE1) Ændringer i konstituerende fag på 1. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik 

T030011101 (M-PTE3) Ændringer i konstituerende fag på 3. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik 

T030014101 (M-RAP) Ændringer i valgfag på diplomingeniørud-

dannelsen i maskinteknik 

T050019101 (P-IFG1) Ændringer i konstituerende fag på 1. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i produktion 

T090029101 (OM-DS) Ændringer i konstituerende fag på 2. se-
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mester af civilingeniøruddannelsen i Operations Mana-

gement (begge profiler). Udbydes også til Erhvervskan-

didat.  

T090034101 (OM-FSS) Nyt valgfag på civilingeniøruddannelsen i 

Operations Management (begge profiler). Udbydes også 

til Erhvervskandidat. 

T100028101 (GX-TEBD) Nyt valgfag på 5. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Global Management and Manufac-

turing 

T120000101 (D-IPU1) Ændringer i konstituerende fag på 1. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i integreret design 

T120014101 (D-IPU3) Ændringer i konstituerende fag på 3. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i integreret design 

T120015101 (D-TED3) Ændringer i konstituerende fag på 3. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i integreret design 

KBM 

T200027101 (EM-BEM) Ændringer i konstituerende fag på 5. 

semester af bachelor og diplomingeniøruddannelsen i 

kemi- og bioteknologi 

T210031101 (XC-FYK1) Ændringer i valgfag på civilingeniørud-

dannelsen i kemi (faget er tidligere konstituerende fag på 

1. semester af samme uddannelse) 

T210033101 (XC-PRO1) Ændringer i valgfag på civilingeniørud-

dannelsen i kemi (faget er tidligere profilkonstituerende 

fag på 1. semester af samme uddannelse, profilen Bio-

technology and Bio-refining) 

T210052101 (XC-TEAP) Nyt konstituerende fag på 1. semester 

af civilingeniøruddannelsen i kemi 

T210053101 (XC-MOSP) Nyt valgfag på civilingeniøruddannel-

sen i kemi 

T220005101 (EM-LCA1) Ændringer i konstituerende fag på civil-

ingeniøruddannelserne i energiteknologi, Product Deve-

lopment and Innovation og miljøteknologi 

T220006101 (EM-ECO) Ændringer i konstituerende fag på 1. 

semester af civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 

T220020101 (EM-BEM) Ændringer i konstituerende fag på 1. 

semester af civilingeniøruddannelsen i kemi 

T220022101 (EM-SUEN) Nyt konstituerende fag på 1. semester 

af civilingeniøruddannelserne i miljøteknologi og kemi 

MCI Odense  

T400000101 (EE-IPD) Ændringer i konstituerende fag på 6. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energi-

teknologi 

T400011101 (EE-LABP) Ændringer i valgfag på diplomingeniør-

uddannelsen i elektrisk energiteknologi 
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T400020101 (EE-HAAF) Nyt valgfag på bacheloruddannelsen i 

energiteknologi?? 

T400021101 (EE-ELEL) Nyt konstituerende fag på 3. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i elektronik og elektrisk 

energiteknologi 

T400022101 (EE-PES) Nyt konstituerende fag på 3. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i elektronik og elektrisk 

energiteknologi 

T400023101 (EE-EPQ) Nyt valgfag på diplomingeniøruddannel-

sen i elektrisk energiteknologi 

T400024101 (EE-AFP) Nyt konstituerende fag på 7. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi 

T420014101 (E-AFP) Ændringer i konstituerende fag på 7. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i elektronik 

T420019101 (E-RMK) Ændringer i konstituerende fag på 3. se-

mester af diplomingeniøruddannelserne i elektronik og 

elektrisk energiteknologi 

T420033101 (E-IPD) Nyt konstituerende fag på 6. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i elektronik 

T450008101 (EK-MT30) Ændringer i konstituerende fag på 4. 

semester af civilingeniøruddannelsen i electronics 

T450009101 (EK-MT40) Ændringer i konstituerende fag på 3. og 

4. semester af civilingeniøruddannelsen i electronics 

T450016101 (EK-SSP) Ændringer i konstituerende fag på 2. se-

mester af civilingeniøruddannelserne i electronics og fy-

sik og teknologi + valgfag på civilingeniøruddannelsen i 

robotteknologi 

T460019101 (T-QUME) Ændringer i konstituerende fag på 4. 

semester af bacheloruddannelsen i fysik og teknologi 

T460020101 (T-RMK) Nyt konstituerende fag på 3. semester af 

bacheloruddannelsen i fysik og teknologi 

T460021101 (T-VIMA) Nyt konstituerende fag på 3. semester af 

bacheloruddannelsen i fysik og teknologi 

T460022101 (T-MINA) Nyt konstituerende fag på 3. semester af 

bacheloruddannelsen i fysik og teknologi 

T460023101 (T-TEO) Nyt konstituerende fag på 4. semester af 

bacheloruddannelsen i fysik og teknologi 

T460024101 (T-TEA) Nyt konstituerende fag på 5. semester af 

bacheloruddannelsen i fysik og teknologi 

T470001101 (TK-MS1) Ændringer i konstituerende fag på 1. se-

mester af civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi 

T470008101 (TK-NAOP) Ændringer i konstituerende fag på 3. 

semester af civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi 

T470009101 (TK-ICP) Ændringer i valgfag på 3. semester af civil-

ingeniøruddannelsen i fysik og teknologi 
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T470011101 (TK-MT30) Ændringer i konstituerende fag på 4. 

semester af civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi 

T470017101 (TK-APOP) Ændringer i konstituerende fag på 2. 

semester af civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi 

T470019101 (TK-MT40) Ændringer i konstituerende fag på 3. og 

4. semester af civilingeniøruddannelsen i fysik og tekno-

logi 

MCI Sønderborg 

T300008401 (OPM5IB) Ændringer i konstituerende fag på 5. se-

mester af bacheloruddannelsen i innovation and busi-

ness 

T310016401 (EIB-DSML) Nyt konstituerende fag på 1. semester 

af civilingeniøruddannelsen i innovation and business  

T340031401 (MC-DIM) Ændringer i konstituerende fag på 3. se-

mester af bachelor og diplomingeniøruddannelserne i 

Mechatronics 

T340035401 (MC-EXS) Ændringer i konstituerende fag på 5. se-

mester af bacheloruddannelserne i Electronics, Mecha-

tronics og Innovation and Business + på diplomingeniør-

uddannelserne i Electronics og Mechatronics 

T340053401 (MC-DIF) Ændringer i konstituerende profilfag på 5. 

semester af bachelor og diplomingeniøruddannelserne i 

Mechatronics (profilen Embedded) + valgfag på uddan-

nelsens andre profiler og bacheloruddannelsen i innova-

tion and business 

T340058401 (MC-PMTS) Nyt konstituerende fag på 5. semester 

af bacheloruddannelserne i innovation and business, 

Electronics og Mechatronics + på diplomingeniøruddan-

nelserne i Electronics og Mechatronics 

T350000401 (MC-OIP) Ændringer i konstituerende fag på 1. se-

mester af civilingeniøruddannelsen i Mechatronics (Profi-

le in Cyber Physical Systems og Profile in Embedded 

Systems) 

T370000401 (EE-BIE) Ændringer i konstituerende fag på 2. se-

mester af bachelor og diplomingeniøruddannelserne i 

Electronics 

MMMI 

T520004101 (SM-SCM) Ændringer i konstituerende fag på 1. 

semester af civilingeniøruddannelsen i software enginee-

ring + 3. semester af civilingeniøruddannelsen i lærings- 

og oplevelsesteknologi 

T520025101 (SM-BD-DST) Ændringer i konstituerende fag på 1. 

semester af civilingeniøruddannelsen i Software engine-

ering 

T560021101 (OB-GP) Ændringer i konstituerende fag på bache-
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loruddannelsen i spiludvikling og læringsteknologi 

T570010101 (OK-TDM) Ændringer i konstituerende fag på 1. 

semester af civilingeniøruddannelsen i Spiludvikling og 

Læringsteknologi 

T570027101 (OK-RAS) Nyt valgfag på civilingeniøruddannelsen i 

lærings- og oplevelsesteknologi 

T570028101 (OK-HRI) Ændringer i konstituerende fag på civilin-

geniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi + 

profilen RoboMedic på civilingeniøruddannelsen i vel-

færdsteknologi + valgfag på profilen SundhedsIT på civil-

ingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi 

T590027101 (VK-AHI) Nyt profilkonstituerende fag på 3. seme-

ster af civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi 

(SundhedsIT) + valgfag på samme uddannelse (profilen 

Robomedic) 

T610024101 (ETK-EEM) Ændringer i konstituerende fag på civil-

ingeniøruddannelsen i Energiteknologi (3. semester på 

profilen ET og 1. semester på profilen EI) 

T610025101 (ETK-AOA) Nyt konstituerende fag på 1. semester 

af civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi 

T610026101 (ETK-OOP) Nyt profilkonstituerende fag på 1. se-

mester af civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi 

(profilen EI) 

T610027101 (ETK-ESM) Nyt konstituerende fag på 1. semester 

af civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi (begge pro-

filer) 

T700048101 (MM-PR10) Nyt valgfag på kandidatniveau udbudt 

af MMMI 

 

5. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

a) Tiltag og procedurer i forbindelse med COVID-19 (HA) 

6. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangs-, bachelor- eller masterpro-

jekt 

20/ (MaS) 

20/ (MaS) 

20/ (OD) 

20/  (MaS) 

20/ (BLS) 

20/  (OD) 

20/  (BLS) 
Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

19/  (OD)* 
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20/  (BLS)* 

20/  (OD)* 

20/  (OD)* 

20/  (OD)* 

20/  (MaS)* 

20/ (OD)* 

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

samt grundlag  

- Ingen sager 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg 

20/  (AnJ) 

20/  (MaS) 

20/ (OD) 
Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår 

20/  (BLS) 
Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

20/  (MaHa)* 

20/ (OD)* 

e) Dispensation fra tilmeldingskrav og tidsfrister 

19/  (OD) 

20/  (OD) 

20/  (OD) 

20/ (OD) 

20/  (BLS) 

20/  (MaS) 

20/  (OD) 

20/  (AnJ) 

20/ (OD) 

20/  (BLS) 

20/  (OD) 

20/  (MaS) 

20/  (AnJ) 

20/  (AnJ) 

20/  (OD) 

20/  (OD) 

20/  (OD) 

20/  (OD) 

20/  (BLS) 

20/  (BLS) 

20/  (OD) 
Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

20/  (OD)* 

20/  (OD)* 

20/  (OD)* 

20/  (OD)* 
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20/  (OD)* 

20/  (OD)* 

20/  (AnJ)* 

20/  (AnJ)* 

20/ (OD)* 

20/  (OD)* 

20/  (MaHa)* 

20/  (BLS)* 

f) Dispensation ifm. manglende forudsætninger for deltagel-

se/manglende opfyldelse af eksamensbetingelserne 
Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

- Ingen sager 

g) Individuelle studieaktiviteter 

20/  (AnJ)) 

20/  (AnJ) 

20/  (MaS) 

20/  (AnJ) 
Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

20/ (MaS)* 

h) Dispensation – andet 

20  (AnJ) 

20  (MaHa) 

20  (BLS) 
Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

20/  (AnJ)* 

i) Forhåndsmerit for danske uddannelseselementer 

20/  (AnJ) 

20/  (AnJ) 

j) Merit for danske uddannelseselementer 

- Ingen sager 

k) Forhåndsmerit for udenlandske uddannelseselementer 

20/  (AnJ) 

20/ (AnJ) 

l) Merit for udenlandske uddannelseselementer 

20/  (MaS) 

20/  (OD) 

20/  (OD) 

20  (MaS) 

20/  (OD) 

20/  (OD) 

20/ (OD) 

20/  (MaHa) 

20  (OD) 

20  (AnJ) 

20/  (AnJ) 

20/ (AnJ) 
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20/  (AnJ) 

20/ (MaS) 
Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

20/  (BLS)* 

20/ (AnJ)* 

20/  (AnJ)* 

20  (MaS)* 

20  (OD)* 

20 (MaHa)* 

20/ (OD)* 

20/  (AnJ)* 

m) Klager over Studienævnets afgørelse(r) 

20/  (OD) 

20/  (OD) 

20 (AnJ) 

n) Vurdering vedr. optagelse 

19/  (BLS) 

20/  (OD) 

20/  (BLS) 

20/  (MaS) 

20/ (MaS) 

20/ (OD) 

20/  (MaS) 

20  (OD) 

20/  (MaS) 

20/  (OD) 
Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

20/  (BLS)* 

 

7. Eventuelt a)  

 




