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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 10:00-14:00 

i Mødelokale 2, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

Til stede:  Henning Andersen (HA), Claus Holmegaard Bonnesen (ClHB), Bjørn Christian 

Jensen (BCJ), Bent Hansen (BH), Morten Hansen (MoH), John Erik Hansen (JH), Ib 

Christensen (IC), Anders Jensen (AnJ), Alexandra Vahala Hvass (AVH) 

Afbud fra:  Birgitte Lilholt Sørensen (BLS), Ole Wennerberg Nielsen (OWN) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  
- Godkendt. 

2) Meddelelser 

a) Registrering og opfølgning af udeblevne studerende på 1. semester (HA) 

En gennemgang af antallet studerende, der ikke er mødt op til undervisning på de første to 

uger af 1. semester viser, at tallene generelt set er tilfredstillende, set i forhold til antal 

optagne. Det er meget vigtigt at fastholde de 1. semestersstuderende, der er startet på deres 

respektive uddannelser. 

3) Sager 

a) Høring - Bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning (HA) – 

Bilag 1 

Der var enighed om at der skrives et samlet høringssvar fra Studienævnet, Akademisk Råd 

og Uddannelsesudvalget.  

 

Studienævnet godkendte høringsudkastet med få kommentarer. 

 

b) Ækvivalensvurdering (JH) 

Uddannelseskoodinatorerne har mulighed for at sager vedr. optagelse og administrativ 

indskrivning bliver taget op i studienævnet, hvis de er i tvivl om den korrekte løsning. 

 

Det anbefales, at uddannelseskoordinatorerne informerer AVH om evt. betingede optag for 

at sikre, at de studerende bliver tilmeldt korrekt, og at evt. dispensationssager bliver 

behandlet rettidigt. TEK U&K skal orienteres om evt. fejl i forbindelse med optagelses- og 

indskrivningssager. 
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c) Ophævelse af meritordning for multimediedesignere ved optag på 

diplomingeniøruddannelsen i Interaction Design (IC) – Bilag 2  

Meritordningen blev ophævet. Oplysninger vedr. aftalen fjernes fra SDU’s hjemmeside. 

 

d) Undtagelse fra eksamensperiode (BH) – Bilag 3 

Ansøgningen blev godkendt. Der er ikke tale om en generel dispensation fra 

eksamensperioden, og evt. senere ansøgninger behandles individuelt af Studienævnet. 

 

e) Indstilling af Matthew Sepehr Mahmoudi til studenterrepræsentant i Det Tekniske 

Fakultets Internationale Udvalg – Bilag 4 

- Bortfalder 

 

f) Undervisningsevalueringer, forårssemestret 2012 – Bilag 5 

i) ITI: 

- Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Energiteknologi 

o Ingen bemærkninger 

- Diplomingeniøruddannelserne i Produktionsteknik og Global management and 

manufacturing 

o Udsættes til næste møde 

- Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation 

o Ingen bemærkninger 

- Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik 

o Uddannelsesdirektøren følger op på de beskrevne problemer 

- Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi 

o Samlæsnings- og eksamensforms-problematikker følges op af 

uddannelsesdirektøren 

- Diplomingeniøruddannelserne i Elektroteknik og Stærkstrømsteknik  

o Ingen bemærkninger 

ii) KBM 

- Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik 

o Udsættes til næste møde 

- Civilingeniøruddannelsen i Kemi 

o Udsættes til næste møde 

iii) MCI 

- Diplomingeniøruddannelsen i Interaction Design 

o Ingen bemærkninger 

iv) MMMI 

- Diplomingeniøruddannelsen i Informations- og Kommunikationsteknologi og 

udvekslingsprogrammet i Software Engineering 

o Studienævnet finder det kritisabelt, at der ikke foreligger en evaluering for 

alle fag. Uddannelsesdirektøren følger op på sagen.  

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
12/18095 (BH)* - Godkendt  

12/18908 (IC) - Godkendt 

12/19416 (IC) - Betinget godkendt 
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12/19426 (IC) - Betinget godkendt 

12/19428 (BLS) - Godkendt 

12/19431 (AnJ) - Godkendt 

12/19434 (IC) - Afslået 

12/19435 (IC) - Godkendt 

12/19562 (BLS) - Delvist godkendt 

12/19565 (BLS) - Godkendt 

12/19583 (BLS) - Godkendt 

12/19598 (BLS) - Godkendt 

12/19600 (BLS) - Godkendt 

12/19564 (MoH) - Godkendt 

12/19663 (BLS) - Godkendt 

  

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
12/18225 (IC)* - Betinget godkendt 

12/18367 (IC)* - Betinget godkendt 

12/18644 (AnJ) - Godkendt 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
- Ingen sager 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
12/17570 (JH) - Godkendt 

12/18154 (BLS)* - Godkendt 

12/18865 (JH) - Godkendt 

 

f) Dispensation ifm. manglende forudsætninger for deltagelse/manglende 

opfyldelse af eksamensbetingelserne 
12/18368 (IC)* - Godkendt 

12/18434 (BH)* - Godkendt   

12/18571 (BLS) - Afventer    

12/18867 (AnJ)  - Godkendt 

12/19655 (MoH) - Godkendt 
 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
12/18565 (MoH) - Godkendt 

12/18581 (MoH) - Godkendt 

12/18850 (BH) - Godkendt 

12/18882 (IC) - Godkendt 

12/18883 (IC) - Godkendt 

12/19441 (BLS) - Godkendt 

12/19446 (BLS) - Godkendt 

12/19547 (BLS) - Godkendt 

12/19657 (MoH) - Godkendt 

 

h) Øvrige dispensationer 
080184 (MoH) - Positiv indstilling 
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12/19287 (BLS)    - Godkendt  

12/19415 (IC) - Godkendt  

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit fra Danmark 
12/18224 (IC) - Afslået 

12/18473 (BH)* - Godkendt 

12/19676 (IC) - Afslået 

 

j) Ansøgning om forhåndsmerit fra udland 
12/18591 (BH) - Delvist godkendt  

12/18876 (BH) - Godkendt 

12/19423 (AnJ) - Godkendt 

12/19439 (BH) - Delvist godkendt  

 

k) Ansøgning om merit fra Danmark 
12/17342 (IC)* - Godkendt 

12/18297 (BH) - Afslået 

12/18866 (BLS) - Betinget godkendt 

12/19454 (JH) - Godkendt 

12/19483 (BLS) - Godkendt  

12/19563 (AnJ) - Godkendt 

12/19650 (JH) - Godkendt 

 

l) Ansøgning om merit fra udland 
12/17957 (MoH)* - Godkendt 

12/18869 (BLS) - Afslag 

12/19394 (BLS) - Afslag 

12/19651 (MoH) - Godkendt 

 

m) Klage over studienævnets afgørelse 
12/17561 (BLS) -  Studienævnet fastholder tidligere afgørelse.  

250883 (MoH) -  Studienævnet fastholder tidligere afgørelse.  

 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

MMMI 

i) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi, 

optag september 2011, version 1.2 – Bilag 6 eftersendes 

- Godkendt 

ii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi, 

optag september 2012, version 1.0 – Bilag 7 eftersendes 

- Godkendt 
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b) Modulbeskrivelser – Bilag 8 
MCI 

IMDYN3M-U1  Ændringer i et konstituerende modul på 3. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik 

samt diplomingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Bortfalder 

NAMDB2-U1 Ændringer i et konstituerende modul på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Godkendt med ændringer 

6) Eventuelt 
 

a) Standardformuleringer til kursusbeskrivelser (gruppeprøver) 
ClHB sender retningslinier for formulering af prøveform ved projekter til 

uddannelseskoordinatorerne. 

 

b) Censorafregning 
ClHB sender modellen ud når den der klar. Når der indgåes aftale med censorerne,  

orienteres de om at der kommer ændrede censurnormer.  

 

c) Digitale prøver (HA) 
Ved digital aflevering skal der kun afleveres én fil pr. studerende. 

 

d) Censorkorps (JH) 
Bl.a. akkrediteringskrav medfører, at eksterne censorer som udgangspunkt skal have en 

højere uddannelsesniveau end dimittenderne.  

 

 

***** 


