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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Onsdag den 23. januar 2013 kl. 9:30-13:30 

i Møde 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

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

(BCJ), Bent Hansen (BH), John Erik Hansen (JH), Birgitte Lilholt Sørensen (BLS), Thea Kingo 

Grøndal (TKG), Morten Hansen (MoH), Alexandra Vahala Hvass (AVH), Anmari Lundegaard 

(AL) deltog under punkt 2a 

Afbud fra: Ib Christensen (IC), SPV, MBR 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  
- Godkendt 

2) Meddelelser 

a) Vejledningsaktiviteter, det akademiske år 2011-12 (AL) – Bilag 1 
Studievejlederen oplever en god opbakning fra og et godt samarbejde med uddannelsesko-

ordinatorerne og underviserne.  

 

Det store optag af ordinære studerende, øget antal ph.d.-studerend samt en stigning i antal af 

studerende med problemer medfører, at studievejlederen fremover vil udarbejde halvårsrap-

porter. Hun vil også begynde at registrere hvilket semester de studerende, der henvender sig 

til hende, for at skabe et bedre indblik i behovet for vejledningsindsatsen.   

 

Studievejlederen oplever en forholdsvis stor stigning i antallet studietvivlere, som ifølge 

hende skyldes frem for alt manglende vejledningsindsats forud for studiestart. Derudover 

oplever både hun og VIP-medlemmerne af Studienævne, at der er et relativt stort frafald i 

forhold til tidligere år, og at dumpeprocenterne for 1. semesterstuderende er højere end før. 

Der var enighed om at der skal gøres en indsats i vejledningen af kommende studerende, for 

at forhindre fejlvalg, samt fastholdelsen af de aktive studerende på 1. semester. Dette gøres 

bl.a. den nye studiestart samt ved at sikre engagerede og motiverede undervisere på de første 

semestre af bachelor- og diplomingeniøruddannelserne. Derudover er det nødvendigt at for-

holde sig til ændringerne i sammensætningen af de studerende, og lave nødvendige justerin-

ger i forhold til dette.  

 

Der var enighed om at TEK U&K udarbejder en analyse af frafaldet på 1. semester af fakul-

tetets uddannelser. Resultatet af denne analyse forventes at foreligge ved udgangen af marts 

måned.  
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b) Digitale eksamener (HA) 
Hele processen i forbindelse med eksamener, inklusive aflevering af opgaver og korrektur af 

eksamensbesvarelser, forventes at blive digitaliseret frem til vintereksamen 2013-14. Det be-

tyder, at de studerende skal bruge SDU Scribble eller fotografere håndskrevne bilag med en 

mobil i stedet for at aflevere disse bilag. Derudover vil besvarelserne blive distribueret digi-

talt til eksaminator og censor, og opgaverne og besvarelserne vil blive opbevaret digitalt.  

 

Næste skridt bliver digital aflevering af afsluttende projekter samt andre projekter. Det bli-

ver drøftet internt på TEK, hvordan man skal forholde sig til tegninger osv. der er lavet med 

særlige programmer. Det er dog afgjort, at selve rapporten skal afleveres digitalt, og censor-

korpset har accepteret digitale afleveringer. Eksaminator og censor selv må gerne udskrive 

disse afleveringer, hvis de ser et behov herfor. Den endelige udmøntning af digital afleve-

ring bliver først afgjort efter at emnet er blevet drøftet på universitetsplan.  

 

c) De studerende i centrum (HA) 
- Udsættes til næste møde.  

3) Sager 

a) Valg af næstformand (HA) 
Bjørn Christian Jensen (ITI) blev valgt med akklamation blandt studenterrepræsentanterne i 

studienævnet. 

 

b) Fordeling af repræsentationsområder i studienævnet, valggruppe III samt ud-

pegning af én fælles suppleant, valggruppe I (AVH) – Bilag 2 
Der var enighed om at fastholde den nuværende fordeling med den tilføjelse, at studerende i 

Odense skal repræsenteres af hhv. to repræsentanter af diplomingeniørstuderende og to re-

præsentanter af civilingeniørstuderende fra og med næste valg.  

 

Studienævnet var enigt om, at der ikke indstilles en fælles suppleant for valggruppe I.  

 

c) Udpegning af medlemmer af studienævnet, valggruppe III* 
Thea Kingo Grøndal blev indstillet af studenterrepræsentanterne. Hun er efterfølgende ble-

vet udpeget til medlem af studienævnet af rektor. 

d) Eksamensoversigter vintereksamensperioden 2012-13 
i) Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi, den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og oplevelsesteknologi, den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i robotteknologi, den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi samt civilingeniøruddan-

nelsen i robotteknologi* 

- Godkendt 

 

e) Begrænsning af optagelseskapacitet (ClHB) – Bilag 5 
Studienævnet godkendte følgende begrænsning i optagelseskapaciteten på 60 studerende på 

følgende uddannelser:  
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- Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 

- Diplomingeniøruddannelsen i integreret design 

- Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik 

- Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Product Development and Innovation 

- Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i robotteknologi 

- Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engineering. 

 

Studienævnet godkendte følgende fordeling på kvoterne: 

- Uddannelser, der udbydes på dansk: 

Kvote 1: 80% (48 pladser) 

Kvote 2: 20% (12 pladser) 

- Uddannelser, der udbydes på engelsk: 

Kvote 1: 80% (48 pladser) 

Kvote 2: 10% (6 pladser) 

Kvote 3: 10% (6 pladser) 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
12/22188 (AnJ)* - Godkendt 

12/22195 (AnJ)* - Godkendt 

12/23184 (BH)* - Godkendt 

12/23496 (BH)* - Betinget godkendt  

12/23647 (JH) - Godkendt 

12/24172 (JH) - Godkendt 

13/84 (IC) - Delvist godkendt 

13/85 (BLS)* - Godkendt 

13/86 (BH)* - Godkendt 

13/655 (IC) - Godkendt 

13/660 (IC)* - Godkendt 

13/663 (IC)* - Godkendt 

13/1144 (MoH)  - Afslået 

 

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
13/75 (MoH)* - Godkendt 

13/534 (AnJ)  - Betinget godkendt  

13/1301 (AnJ)  - Godkendt 

13/1499 (BLS)  - Betinget godkendt 

13/1505 (IC)  - Godkendt  

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
12/24314 (MoH)* - Godkendt 
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e) Dispensation fra tidsfrister 
12/20358 (AnJ)* - Godkendt 

13/296 (IC)  - Godkendt  
13/508 (JH)  - Godkendt  

13/725 (AnJ)  - Afventer  

13/1893 (MoH)  - Betinget godkendt  

 

f) Dispensation ifm. manglende forudsætninger for deltagelse/manglende opfyldel-

se af eksamensbetingelserne 
13/2 (JH)  - Afslået 

13/525 (BLS)  - Afslået  

13/690 (BH) - Afslået  

13/1175 (AnJ)  - Godkendt  

13/1612 (IC)  - Afslået  

13/1675 (BH)  - Afventer 

  

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
12/20781 (MoH)* - Godkendt 

12/23634 (BH)  - Godkendt  

12/24317 (BH)  - Godkendt  

12/24404 (BH)  - Godkendt  

13/76 (MoH)  - Afventer 

13/79 (MoH)  - Afventer  

13/1517 (MoH)  - Godkendt  

 
Studienævnet fremhæver, at det er vejlederens ansvar, at målbeskrivelsen for den individuel-

le studieaktivitet er tilfredsstillende beskrevet. Bedømmelse ved karakter forudsætter censur. 

 

h) Øvrige dispensationer 
12/23991 (BH)  - Afslået  

13/100 (MoH)* - Godkendt 

13/916 (AnJ)* - Godkendt 

13/934 (AnJ)* - Godkendt 

13/1185 (AnJ) - Godkendt  

13/1492 (MoH)  - Godkendt 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit for danske uddannelseselementer 

12/24385 (MoH) - Godkendt 

13/1 (BLS)* - Godkendt 

13/77 (IC) - Godkendt   

13/81 (BLS)  - Godkendt  
13/735 (BLS)  - Godkendt  

 

j) Ansøgning om merit for danske uddannelseselementer 
12/24316 (BLS)  - Godkendt  

13/299 (AnJ)  - Godkendt  

13/1241 (JH)* - Godkendt 
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k) Ansøgning om forhåndsmerit for udenlandske uddannelseselementer 
- ingen sager 

 

l) Ansøgning om merit for udenlandske uddannelseselementer 
13/523 (AnJ) - Godkendt 

13/789 (BH)  - Godkendt  

 

HA forlod mødet. 

 

m) Klager over studienævnets afgørelser 
12/23140 (JH)  - Studienævnet fastholder sin tidligere afgørelse 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

Fælles 

i) Ændringer i kandidatstudieordninger for studerende optaget på 

ph.d.-programmet (4+4) – Bilag 3 

- Godkendt. Forskningslederne, institutlederne samt ph.d.-udvalget 

skal orienteres om programmets indhold. 

 

ii) Ændringer i struktur og versionering af studieordninger 

Versionering bliver ændret således, at der fremover kun oprettes en ny 

studieordning, når der kommer ændringer i en studieordning. Med andre 

ord oprettes der ikke længere en ny studieordning pr. optag.  Der laves et 

nyt version ved væsentlige bekendtgørelsesændringer, eller hvis uddan-

nelsen ændrer karakter (nyt navn eller kompetenceprofil). Der laves en 

ny decimal ved ændringer i § 5. Mindre ændringer medfører ikke æn-

dringer i versionsnummer. 

 

Ovennævnte ændringer blev godkendt. 

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 4 
ITI 

ET-ENFO-U1*  Godkendes som et konstituerende fag på 4. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energitekno-

logi 

- Godkendt 

 

KBM 

04006101, BF 804 Godkendes som et valgfag på civilingeniøruddannelsen i

    kemi 

- Godkendt 

 

MCI 

MCDPRO-U2  Ændringer i et profilfag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i mekatronik, profilen Dynamic Mechatronic 
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Systems samt valgfag på de øvrige profiler på civilingeni-

øruddannelsen i mekatronik 

- Betinget godkendt 

  

MMMI 

VB-BEV4-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 4. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdstek-

nologi 

-      Godkendt med ændringer 

VB-POF6-U1  Godkendes som et konstituerende fag på 6. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdstek-

nologi 

-      Godkendt med ændringer  

X-PMA1-U02 Godkendes som et valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

informations- og kommunikationsteknologi 

-      Godkendt  

6) Eventuelt  
a) International Brainstormers 

Uddannelseskoordinatorer bedes registrere antallet timer, der bruges på revidering af studie-

ordninger og kursusbeskrivelser i forbindelse med oprettelsen af det projektorienterede virk-

somhedsforløb. HA sender en mail med nærmere oplysninger til de implicerede uddannel-

seskoordinatorer. 

 

b) Vintereksamensperioden 13-14 
HA: 31. december 2013 er en tirsdag, derfor helst ingen eksamener for udenlandske stude-

rende (gæstestuderende, uddannelser udbudt på engelsk samt kandidatstuderende) d. 2-3. ja-

nuar 2014. Eksamensperioden skal ellers overholdes = ingen eksamener i december uden 

SN-dispensation. 

 

c) Ny procedure for udlandsophold (AVH) 
Ansøgningsfristen bliver fremrykket til hhv. den 1. marts og den 1. november. Det Internati-

onale Kontor stiller ikke længere krav om forhåndsmerit forud for fordeling af pladser. I 

stedet for skal de studerende opstille et studieprogram for hvert sted, de søger om, men først 

efter tildeling af pladserne skal programmet godkendes af studienævnet.  

 

Studerende på TEK skal fortsat drøfte deres studieprogram med deres uddannelseskoordina-

tor, men skal ikke længere få det forhåndsgodkendt. Uddannelseskoordinatorerne bedes væ-

re opmærksomme på den vejledende ECTS-konverteringsnøgle. 

 

 

***** 


