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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Torsdag den 14. marts 2013 kl. 10:00-14:00 

i møde 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

Til stede:  Anders Jensen (AnJ), Bent Hansen (BH), John Erik Hansen (JH), Mads Brandt Ras-

mussen (MBR), Bjørn Christian Jensen (BCJ), Thea Kingo Grøndal (TKG), Ib Chri-

stensen (IC), Stefan Veis Pennerup (SVP), Joachim Struve (JS), Alexandra Vahala 

Hvass (AVH), Henning Andersen (HA), Claus Holmegaard Bonnesen (ClHB) 

 

Afbud fra:  Birgitte Lilholt Sørensen (BLS), Morten Hansen (MoH) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

- Godkendt 

2) Meddelelser 

a) Nyt medlem i studienævnet – Valggruppe III (AVH) 
Joachim Struve er blevet indstillet af studenterrepræsentanterne. Han er efterfølgende blevet 

udpeget til medlem af Studienævnet af rektor. 

 

b) Digitale eksamener og digitale afleveringer (HA) 
AVH indkalder undervisere samt studiesekretærer, der har digitale eksamener, til et infor-

mationsmøde.  

 

Alle bilag skal være digitale ved sommereksamen 2013. Bilagene kan digitaliseres fx via 

mobil-billeder, håndscanner eller digital pen.  

 

Senest pr. den 1. januar 2014 skal alle projektafleveringer være digitale. Op til denne dato er 

digitale afleveringer valgfrie. Opgaveaflevering i forbindelse med den daglige undervisning 

er ikke omfattet af ovenstående, dog vil en eksaminator ikke kunne afvise en digital afleve-

ring. 

 

c) Nyt TEK-byggeri (HA) 
Der bygges en tilbygning ved siden af det nye Tekniske Fakultet. Den nye bygning skal 

rumme bl.a. grupperum, undervisningslokaler og kontorer til ph.d.-studerende. Tilbygnin-

gens størrelse er endnu ikke fastlagt.   
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d) Udbudspulje til studerende (de studerende i centrum) (ClHB) (HA) 
ChLB har sendt en orienteringsmail til alle TEK-studerende. Derudover er der blevet hængt 

opslag, og der er blevet sendt en FaceBook-besked. Det er vigtigt at sprede budskabet rundt 

så meget som muligt. Formålet med den løse beskrivelse er at sikre, at alle mulige projekter 

kommer til.  

 

e) Ny studiestart (HA) 
Der holdes et møde for uddannelseskoordinatorer den 14. marts. 

 

f) Status for frafald 1. semester og januar 13-eksamen (HA) – Bilag 1  
Det er meget tydeligt, at stort set alle studerende, der møder op til eksamen, også består. 

Mange udeblevne ved førstesemesterseksamen er tegn på frafald (samlet 22,6 %). BH og JH 

påpegede, at mange studerende faldt ud allerede i løbet af den første måned. Dette års store 

optag, som er afspejlet i den økonomiske situation, kan forklare en del af frafaldet. Under al-

le omstændigheder er det er vigtigt at mindske frafaldet blandt dem, der er i stand til at gen-

nemføre uddannelsen, men har en dårlig start, og give dem det støtte, der er brug for. Det 

kan ske bl.a. ved at forbedre de optagne studerendes færdigheder med suppleringskurser.  

 

TEK skal være bedre til at finde ”spøgelsesstuderende” allerede ved semesterstart. TEK - 

Uddannelse og Kvalitet undersøger forholdet mellem adgangsgivende karakterer og fra-

fald/dumpekarakterer på første semester, samt internationale studerendes frafald. Der vil og-

så være fokus på adgangskursisternes færdigheder med brugen af matematik som værktøj.   

 

g) Fakultetets deltagelse i udviklingen af Master i Faglig Formidling (Master in 

Science Communication) (HA) 
TEK deltager i udviklingen af masteruddannelsen i mindre omfang, idet det ikke er en inge-

niøruddannelse. 

 

h) Praktik – elektronisk løsning (ClHB) 
Der er udarbejdet et system, der opsamler oplysningerne til virksomhedspraktikkontrakter.  

Samme system kan evt. bruges til censorafregninger til vintereksamen 13-14. 

 

i) Eksamener og dumpeprocenter (HA) 
Uddannelseskoordinatorerne skal følge op på forløbet på eksamenerne på deres respektive 

uddannelser. HA kontakter de uddannelseskoordinatorer, der skal være særligt opmærk-

somme på bestemte eksamener.  

j) Fysik og teknologi (HA) 
NAT og TEK er i fællesskab ved at undersøge, hvordan samarbejdet og ressourceudnyttel-

sen mellem de to fakulteter i forbindelse med hhv. civilingeniøruddannelsen i fysik og tek-

nologi, og bachelor/kandidatuddannelsen i fysik kan blive bedre. 

  



3 
 

3) Sager 
a) Undervisningsevalueringer, efterårssemestret 2012 – Bilag 2 eftersendes 

i) Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik samt diplomingeniørud-

dannelsen i global management and manufacturing 
Problemerne på det første semester skal ikke gentage sig. BH skal kræve en samtale med 

underviseren og få et løfte herom. Ellers overtages undervisningen af Det Tekniske Fa-

kultet. Det er yderst vigtigt, at de helt rigtige underviserprofiler underviser i starten af 

uddannelserne.  

ii) Diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik samt diplomingeniøruddannel-

sen i stærkstrømsteknik 
Det er vigtigt, at der gribes ind over problemerne med faget Elektrofysik. Studienævnet 

anmoder studielederen om at kontakte instituttet. Uddannelseskoordinatoren får en tilba-

gemelding af studielederen. 

iii) diplomingeniøruddannelsen i kemiteknik, den teknisk-videnskabelige bache-

loruddannelse i kemi samt civilingeniøruddannelsen i kemi 
Der arrangeres supplerende undervisning i kemi for 1. semestersstuderende. 

 

iv) diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi 
Ingen bemærkninger 

 
JH gjorde opmærksom på vigtigheden af, at de studerende orienteres om de forskellige 

tilmeldingsfrister på hhv. TEK og NAT, og at det er NAT-tilmeldingsfristen, der gælder 

for NAT-kurser. TEK – Uddannelse og Kvalitet kontakter NAT for at finde en løsning 

på problemerne med undervisningstilmelding og semesterstart. 

Der var enighed om, at det er nødvendigt at se på evalueringssystemet, for at sikre, at al-

le evalueringer gennemføres, og for at få en højere svarprocent. Studenterrepræsentan-

terne foreslog BlackBoard-popups for evalueringer. Derudover fandt Studienævnet det 

vigtigt, at evalueringerne gennemføres på det rigtige tidspunkt og at de studerende gøres 

opmærksomme på, hvad evalueringsresultaterne bruges til.  

HA følger op med en evaluering af Experts in Teams i Odense.  

b) Afholdelse af eksamen før sommereksamensperiodens start; XI-CNE1 og I-

NET1 (AVH) – Bilag 3 
Godkendt, forudsat at de studerende er indforstået hermed. 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
13/4113 (IC)  - Godkendt 

13/4836 (MoH)  - Betinget godkendt 

13/11412 (MoH) - Godkendt 

13/11416 (MoH) - Godkendt 
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13/11418 (MoH) - Godkendt 

13/11420 (MoH) - Afventer 

13/11433 (IC) - Afslået 

13/11447 (IC) - Godkendt 

13/11469 (MoH) - Godkendt 

. 

 

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
13/4170 (IC)* - Godkendt 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
13/11425 (BLS) - Afventer 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
13/2191 (IC) - Godkendt 

 

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

se af eksamensbetingelserne 
13/4038 (BLS)* - Delvist godkendt 

13/4142 (BH) - Godkendt 

13/4261 (AnJ)* - Godkendt 

13/4262 (BH)* - Godkendt 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
13/4118 (MoH) - Afventer 

13/4839 (MoH) - Godkendt 

13/4842 (MoH) - Godkendt 

13/12020 (BH) - Afventer 

 

Studienævnet påpeger vigtigheden af, at vejlederen er med til at udarbejde målbeskrivelsen 

for en individuel studieaktivitet, idet det er vejlederen, der er ansvarlig for målbeskrivelsen. 

Målbeskrivelsen skal være i overensstemmelse med den danske kvalifikationsramme (viden, 

færdigheder og kompetencer). 

 

h) Øvrige dispensationer 
13/4157 (IC)*  - Godkendt 

13/11451 (AnJ)  - Godkendt 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit - Danmark 
13/3160 (JH) - Godkendt 

13/4123 (BLS) - Godkendt 

13/4831 (IC) - Godkendt 
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j) Ansøgning om merit – Danmark 
13/3932 (BH) - Afventer 

13/4937 (BH) - Godkendt 

13/4948 (BLS) - Afventer 

 

Studienævnet påpeger vigtigheden af, at indholdet af kurserne er ækvivalente ved fuld (30 

ECTS) meritoverførsel fra danske institutioner.  

 

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

13/11461 (BH) - Godkendt 

13/11426 (AnJ) - Godkendt 

13/11428 (AnJ) - Godkendt 

 

l) Ansøgning om merit – udland 
13/3273 (BH) - Godkendt 

13/3274 (BH) - Godkendt 

13/3845 (BH) - Godkendt 

13/4822 (AnJ) - Godkendt 

13/11442 (BH) - Afventer 

13/11788 (BH) - Delvist godkendt 

13/12007 (BH) - Afventer 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

MMMI 

i. Studieordning for den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærds-

teknologi, optag 2010, version 1.6* 

ii. Studieordning for den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærds-

teknologi, optag 2011, version 1.4* 

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 4 
ITI 

D-TED3-U02 Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i integreret design 

- Afslået  

ET-ENFO-U1 Nyt konstituerende fag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

X-GMAA2-U4 Ændringer i et konstituerende fag på 4. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i global management and manufactu-

ring 

- Godkendt 

X-GSCM2-U1  Ændringer i et fag for udvekslingsstuderende i produkti-

onsteknik 

- Godkendt 
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KBM 

BAP-M20-U1* Nyt konstituerende fag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i miljøteknologi 

- Godkendt 

 

MMMI 

RP-MT45-U1 Nyt konstituerende fag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelserne i robotteknologi, lærings- og oplevelsestekno-

logi, software engineering samt velfærdsteknologi for stu-

derende, der samtidig er indskrevet på 4+4 ph.d.-

uddannelsen 

- Godkendt med ændringer 

XI-MP25-U1 Nyt fag for udvekslingsstuderende på software engineering 

–programmet 

- Godkendt med ændringer. Kurset udbydes for sid-

ste gang i forårssemestret 2013. 

 

6) Eventuelt 
 

a) Studienævnets holdning til reeksamener og censur (JH) 
Det er muligt at ændre bedømmelsesform ved reeksamen, dog ikke for afsluttende projekter. 

Ændringen kræver studielederens godkendelse. Hvis afholdelsen af en ekstern, mundtlig 

prøve medfører urimeligt store ulemper for både censor og instituttet, anbefaler Studienæv-

net, at bedømmelsesformen ændres. 

 

b) SDU-talent 
Programmet er delt op i to afdelinger, en forskningsbaseret og en virksomhedsbaseret afde-

ling. HA ansvarlig for den virksomhedsbaserede afdeling. Formålet er at få beskæftigelses-

fremmede ideer om aktiviteter, der kan indgå i studieordningerne ud over de eksisterende 

rammer. MBR melder sig som en studenter-projektdeltager.  

 

***** 


