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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Torsdag den 18. april 2013 kl. 10:00-15:00 

i Møde 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

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

(MBR), Birgitte Lilholt Sørensen (BLS), Morten Hansen (MoH), Thea Kingo Grøndal (TKG), 

Joachim Struve (JS), Trine Nøhr Demkjær (TND), Alexandra Vahala Hvass (AVH), Henning 

Andersen (HA), Claus Holmegaard Bonnesen (ClHB) – gik kl. 12:05, Janne Valdgaard Peder-

sen (JVP) – gik kl. 12:05, Stefan Veis Pennerup (SVP) kom kl. 10:41 

Afbud fra: Ib Christensen (IC) og Bjørn Christian Jensen (BCJ) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

- Godkendt 

2) Meddelelser 

a) Studerende til akkrediteringspaneler (AVH) 

- Interesserede studerende bedes kontakte ACE Denmark. 

 

b) Afholdelse af vintereksamen på kurser, der udbydes på engelsk (HA)  
Der skal ikke afholdes eksamener på kurser, der udbydes på engelsk, den 2. og 3. januar 

2014 og 2015. 

3) Sager 

a) Student in Focus (AVH)* 

b) Uddannelsesevalueringer, efterårssemestret 2012 

i) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi* 
Der er fortsat udfordringer. Planer for videre forløb drøftes ved næste møde, hvor yder-

ligere oplysninger vil være tilgængelige. 

ii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og teknologi samt ci-

vilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi* 
Intet at bemærke 

iii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og oplevelsestek-

nologi* 
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Studienævnets bemærkninger: Svarprocenten er meget lav. Problemet på 3. semester er 

løst fremadrettet. 

iv) Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik* 
Intet at bemærke 

v) Civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik* 
Intet at bemærke 

vi) Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik* 
Intet at bemærke 

vii) Diplomingeniøruddannelsen, den teknisk-videnskabelige bacheloruddan-

nelse samt civilingeniøruddannelsen i mekatronik 
Det er nødvendigt, at de studerende får feedback på korrektur af opgaver. HA følger op 

på sagen. 

viii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse samt civilingeniøruddan-

nelsen i innovation and business 
Det er nødvendigt, at 3. semester af bacheloruddannelsen evalueres. Studerende, der 

fulgte fag på 3. semester i efterårssemestret 2012 skal indkaldes til en ny evaluering sna-

rest.  

ix) Diplomingeniøruddannelsen i interaction design 
Intet at bemærke. 

x) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i software engineering samt 

1. semester af diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikati-

onsteknologi 
Der anmodes om en konklusion på evalueringen. 

xi) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen 

i product development and innovation 
Intet at bemærke. 

xii) Experts in teams 
Der er fortsat udfordringer, men Studienævnet vurderer, at der er sket positiv udvikling.  

HA ønsker en konklusion på den undersøgelse, SIF har lavet i forbindelse med kurset.  

 

c) Pulje studerende i centrum (HA) 
Studienævnet gav sit tilsagn om støtte for følgende initiativer:  

 oprettelse af et prototype laboratorium - støtte til indkøb af udstyr i forbindelse med 

etablering af faciliteter til prototyper, svarende til DKK 50.000 

 Basic Programming Course Basic Electronics på Mads Clausen Institut – støtte til 

indkøb af udstyr i forbindelse med afholdelsen af et frivilligt kursus Basic Program-

ming Course Basic Electronics, svarende til DKK 8.500 

 Bold og Band – støtte til indkøb to fodboldmål, svarende til et samlet beløb på DKK 

3.600  

 Cykling styrker sundheden – støtte til indkøb af materialer og værktøj i forbindelse 

med arrangementet, svarende til DKK 7.000 

 3D Printing Lab på Mads Clausen Institut – støtte til indkøb af en 3D-printer samt 

materialer, svarende til DKK 22.000 

 Byg en mobil robot fra bunden  - støtte til medfinancieringen af forløbet, svarende til 

DKK 11.350 

 TEK-Space – støtte til indkøb af værktøj og oscilloskop, svarende til DKK 25.000. 
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d)  Student in Focus (AVH)*  
Studienævnet godkendte, at informationsmail om arrangementet sendes til alle studerende 

ved Fakultetet. 

 

e) Anmodning om en ekstraordinær eksamen i RBSTAT5 (AVH)* 
Godkendt grundet det særlige forløb i efterårssemestret 2012.  

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
13/11420 (MoH) - Godkendt  

13/12668 (IC) - Godkendt 

13/13343 (IC)* - Afslået 

13/13427 (IC)* - Godkendt 

13/16328 (JH) - Godkendt 

13/16332 (JH) - Godkendt 

13/16341 (BLS) - Godkendt 

13/18384 (IC) - Godkendt 

13/18867 (IC) - Godkendt 

13/18892 (IC) - Godkendt 

13/18920 (IC)* - Afslået 

13/19473 (BH) - Godkendt 

13/19880 (BLS) - Godkendt 

13/19961 (MoH) - Godkendt 

13/19964 (IC) - Godkendt 

13/20052 (IC) - Godkendt 

13/20230 (IC) - Godkendt 

 

Studienævnet fremhæver vigtigheden af, at de studerendes forudsætninger for at skrive af-

sluttende projekter skal tjekkes helt ved semesterstart, dvs. den 1. februar/den 1. september. 

 

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
13/16333 (MoH) - Godkendt 

13/19768 (BH) - Betinget godkendt  

13/19967 (BH) - Betinget godkendt 

13/20072 (IC) - Betinget godkendt 

13/20231 (BLS) - Godkendt 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  

- Ingen sager 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
13/18859 (IC)  - Godkendt 

13/18894 (AnJ) - Godkendt 

13/18911 (AnJ) - Godkendt 
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13/19442 (IC) - Godkendt 

13/19468 (BH) - Godkendt 

13/20183 (MoH) - Afvemter 

 

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

se af eksamensbetingelserne 
13/19752 (AnJ) - Godkendt 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
13/3637 (MoH)* - Godkendt 

13/12020 (BH) - Afventer 

13/16301 (MoH) - Afslået 

13/16302 (MoH)* - Godkendt  

13/16306 (MoH)* - Godkendt 

13/16312 (MoH) - Afslået 

13/18869 (BH) - Afslået  

13/18893 (MoH) - Godkendt  

 

h) Øvrige dispensationer 
13/20055 (IC) - Godkendt 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit – Danmark 
13/18924 (BH) - Godkendt 
 

j) Ansøgning om merit – Danmark 
13/18845 (MoH) - Godkendt 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
13/16315 (AnJ) - Godkendt 

13/18850 (BLS) - Bortfalder 

13/18862 (BH) - Godkendt 

13/18873 (IC) - Godkendt 

13/18940 (BH) - Godkendt 

13/19456 (BH) - Godkendt 

13/19463(MoH) - Godkendt 

13/19488 (BH) - Afventer 

13/19732 (BH) - Godkendt 

13/19872 (BH) - Afventer 

13/19966 (JH) - Godkendt 

13/20053 (JH) - Delvist godkendt  

13/20060 (BH) - Godkendt 

13/20067 (BLS) - Bortfalder 

13/20074 (AnJ) - Godkendt 

13/20078 (AnJ) - Godkendt 

13/20090 (BH) - Godkendt 

13/20092 (BH) - Godkendt 

13/20095 (AnJ) - Godkendt 
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13/20096 (AnJ)  

13/20099 (AnJ) - Godkendt 

13/20104 (AnJ) - Godkendt 

13/20123 (BH) - Godkendt 

13/20126 (BH) - Betinget godkendt 

13/20133 (AnJ) - Godkendt 

13/20239 (AnJ)  - Godkendt 

13/20240 (AnJ) - Godkendt 

13/20244 (AnJ) - Godkendt 

 

Som udgangspunkt kan studerende på kandidatniveau ikke forvente at få merit for sprogkur-

ser.  

 

Ansøgningerne om forhåndsmerit skal være konkrete.  

 

l) Ansøgning om merit – udland 
13/11442 (BH) - Godkendt 

13/13493 (BH) - Godkendt 

13/16326 (BH) - Godkendt 

13/17738 (BH) - Afventer 

13/18943 (BH)  - Afventer 

13/19853 (BH) - Godkendt 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

ITI 

i) Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik, studieordning 2013, version 1.0 

- Godkendt 

 

ii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product development and innovation, 

studieordning 2012, version 1.0  

- Godkendt med ændringer 

 

iii) Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik, studieordning 2012, version 1.0 

- Godkendt 

 

KBM 

iv) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi, studieordning 2011, version 1.3 

- Godkendt 

 

v) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi, studieordning 2012, version 1.1 

- Godkendt  

 

Studienævnet gør opmærksom på, at antallet valgfag og obligatoriske fag skal være de-

leligt med 5, og at Studienævnet fremadrettet ikke vil godkende Studieordninger, hvor 

omfanget af de udbudte fag ikke svarer til uddannelsens normerede omfang.  
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MCI 

vi) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i innovation and business, studieord-

ning 2012, version 1.2 

- Godkendt med ændringer 

 

vii) Civilingeniøruddannelsen i innovation and business, studieordning 2012, version 1.2 

- Bortfalder 

 

viii)  Civilingeniøruddannelsen i innovation and business, studieordning 2013, version 1.0 

- Godkendt 

 

ix) Diplomingeniøruddannelsen i interaction design, studieordning 2011, version 1.2 

- Godkendt 

 

x) Diplomingeniøruddannelsen i interaction design, studieordning 2012, version 1.2 

- Godkendt 

 

MMMI 

xi) Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi, studieordning 2013, version 1.0 

- Godkendt med ændringer 

 

Studienævnet ønsker, den pågældende uddannelseskoordinator deltager i det studie-

nævnsmøde, hvor studieordningen ønskes godkendt, såfremt der laves radikale ændrin-

ger i en studieordning. 

 

xii) Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi, studieordning 

2012, version 1.1 

- Godkendt 

xiii) Civilingeniøruddannelsen i software engineering, studieordning 2013, version 1.0 

- Godkendt med ændringer 

 

Studienævnet skal bygges op i en semesterstruktur. Kvartalssystem kan godkendes kun i 

tilfældet af, at uddannelsen udbydes i samarbejde med et andet fakultet, der bruger kvar-

taler. Kvartalsstrukturen skal være udfaset fra Det Tekniske Fakultets studieordninger 

senest ved studiestart september 2014. 

 

xiv) Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi, studieordning 2013, ver-

sion 1.0 

- Godkendt med ændringer  

 

Semestre på kandidat-studieordninger skal angives med tallene 1-4. Alle udbudte studie-

ordninger rettes svarende til dette.  

 

Indholdet af kandidat-studieordninger bliver drøftet ved et senere SN-møde. Indholdet 

vil fremadrettet være i overensstemmelse med DSMI II. 

 

b) Modulbeskrivelser 
ITI 
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B-BBS1-U01 Nyt valgfag på 5. semester af diplomingeniøruddannelsen i 

bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

B-BLE-U02  Ændringer i et valgfag på 5. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt 

B-PSKB-U1 Ændringer i et valgfag på 5. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt 

B-PTE31-U1 Godkendes som nyt konstituerende fag på 3. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

B-PTE32-U1 Godkendes som nyt konstituerende fag på 3. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

B-SKB-U02   Ændringer i et valgfag på 5. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt 

CK-FKO6-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 2. semester af civilin-

geniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-FKO7-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 2. semester af civilin-

geniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt med ændringer 

D-IPU3-U01 Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i integreret design 

- Godkendt med ændringer 

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

ingeniøruddannelsen i integreret design 

- Godkendt 

E-POFA-U1 Godkendes som et valgfag på 5. semester af diplomingeni-

øruddannelsen i elektroteknik 

- Afvist 

E-TRAE-U01 Ændringer i et konstituerende fag på 5. semester af diplom-

ingeniøruddannelserne i elektroteknik og stærkstrømstek-

nik 

- Godkendt 

F-FS-U1 Godkendes som et nyt valgfag på 5. semester af diplomin-

geniøruddannelserne i maskinteknik, elektroteknik og 

stærkstrømsteknik de teknisk-videnskabelige bachelorud-

dannelser i robotteknologi og fysik og teknologi  

- Godkendt med ændringer og med koden ITI-

FS-U1 
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M-HYD1-U05 Ændringer i et valgfag på 5. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i maskinteknik 

- Godkendt med koden M-HYD-U06 

M-OPE-U1 Godkendes som et nyt valgfag på 5. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i maskinteknik 

- Godkendt 

M-PTE1-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i maskinteknik 

- Godkendt 

PDXBAS1-U2 Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med ændringer 

PDXROB1-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 6. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation  

- Godkendt med ændringer 

PDXSD1-U1  Ændringer i et konstituerende fag på 5. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation  

- Godkendt med ændringer 

PDXSET1-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med ændringer 

PDXSET3-U1  Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med ændringer 

P-PLE1-U03  Ændringer i et valgfag på 5. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i produktionsteknik 

- Godkendt 

TP-NEPR-U2 Ændringer i et konstituerende fag på 4. semester af den 

tekniske diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi 

- Godkendt  

TP-NEPR-U3 Ændringer i et konstituerende fag på 4. semester af den 

tekniske diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi 

- Godkendt med koden TP-NEP2-U1  

X-CAS1-U06 Ændringer i et konstituerende fag på 5. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i maskinteknik 

- Godkendt med ændringer 

X-ERP1-U02 Ændringer i et valgfag på 5. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i global management and manufacturing 
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- Godkendt 

X-GSCM2-U1 Nyt fag for udvekslingsstuderende på udvekslingspro-

grammet management and manufacturing, samlæses med 

diplomingeniøruddannelsen i global management and ma-

nufacturing 

- Godkendt 

X-LAC-U01 Nyt fag for udvekslingsstuderende på udvekslingspro-

grammet management and manufacturing, samlæses med 

diplomingeniøruddannelsen i global management and ma-

nufacturing 

- Godkendt 

X-MAM1-U02 Ændringer i et valgfag på 5. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i global management and manufacturing 

- Godkendt 

X-PMA1-U02 Ændringer i et valgfag på 5. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i global management and manufacturing 

- Godkendt 

X-QUM1-U03 Ændringer i et valgfag på 5. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i global management and manufacturing 

- Godkendt 

 

KBM 

K-501-U2  Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i kemiteknik 

- Godkendt 

K-IFG1-U1  Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i kemiteknik 

- Godkendt 

K-IFG3-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i kemiteknik 

- Godkendt 

K-PTE1-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i kemiteknik 

- Godkendt 

K-RPI-U01 Ændringer i et konstituerende fag på 5. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i kemiteknik 

- Godkendt 

KC-501-U3  Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi og bio-

teknologi 

- Godkendt 
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KC-IFG1-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi og bio-

teknologi 

- Godkendt 

KC-IFG3-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi 

- Godkendt 

KC-PTE1-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi og bio-

teknologi 

- Godkendt 

KC-RPI-U01 Ændringer i et konstituerende fag på 5. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi og bio-

teknologi 

- Godkendt 

TK-BKEM-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af den 

tekniske diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi 

og kemi 

- Godkendt 

X-ECO1-U02 Ændringer i et konstituerende fag 5. semester af på den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i miljøteknolo-

gi 

- Godkendt 

X-ENAP-U01  Ændringer i et valgfag på 5. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i kemiteknik samt den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i kemi 

- Godkendt 

XC-NUM-U1 Godkendes som nyt konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i kemi 

- Godkendt med ændringer 

XC-REG2-U1  Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af civilin-

geniøruddannelsen i kemi 

- Godkendt med ændringer 

 

MCI 

9072101 Godkendes som valgfag på den teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelse i innovation and business 

- Godkendt 

COD5ID-U1 Godkendes som et valgfag på 5. semester af diplomingeni-

øruddannelsen i interaction design 

- Godkendt 

CSB4ID-U2 Godkendes som et konstituerende fag på 4. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i interaction design 
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- Godkendt 

EMB3-U1  Godkendes som et konstituerende fag på 3. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i interaction design 

- Godkendt med ændringer 

EMB4-U1  Godkendes som et konstituerende fag på 4. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i interaction design 

- Godkendt 

EXS5-U3 Godkendes som et konstituerende fag på 5. semester af di-

plomingeniøruddannelserne i interaction design og meka-

tronik samt de teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser 

i mekatronik og innovation and business 

- Godkendt med ændringer 

FOS5ID-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 5. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i interaction design 

- Godkendt 

IBBPR-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt med ændringer 

IBDAMP-U1 Godkendes som valgfag på den teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelse i mekatronik, diplomingeniøruddannel-

sen i mekatronik samt diplomingeniøruddannelsen i inter-

action design 

- Godkendt 

IBDIN-U2 Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af civilin-

geniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt med ændringer 

IBEST-U1 Godkendes som et specialiseringsfag på 3. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt med ændringer 

IBGLIS-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt 

IBIBT-U1 Godkendes som et specialiseringsfag på 3. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt med ændringer 

IBITB-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt 

IBOIM-U1* Ændringer i et konstituerende fag på 2. semester af civilin-

geniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt 

IMBAM2M-U1*  Godkendes som et nyt konstituerende fag på 2. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i interaction design 
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- Godkendt 

INM5IB-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 5. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i innovation 

and business 

- Godkendt med ændringer 

MBUS3IB-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 3. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i innovation 

and business 

- Godkendt 

MCMICRO1U1 Ændringer i et profilfag på 1. semester af civilingeniørud-

dannelsen i mekatronik, profilen nanoteknologi, samt valg-

fag på de øvrige profiler på civilingeniøruddannelsen i me-

katronik  

- Godkendt med ændringer 

MCMICRO2U1 Ændringer i et profilfag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelsen i mekatronik, profilen nanoteknologi, samt valg-

fag på de øvrige profiler på civilingeniøruddannelsen i me-

katronik 

- Godkendt med ændringer 

MCNPHYS-U1 Ændringer i et profilfag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i mekatronik, profilen nanoteknologi, samt valg-

fag på de øvrige profiler på civilingeniøruddannelsen i me-

katronik  

- Godkendt med ændringer 

MCNPRO1-U1 Ændringer i et profilfag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i mekatronik, profilen nanoteknologi, samt valg-

fag på de øvrige profiler på civilingeniøruddannelsen i me-

katronik 

- Godkendt med ændringer 

MCNPRO2-U1 Ændringer i et profilfag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelsen i mekatronik, profilen nanoteknologi, samt valg-

fag på de øvrige profiler på civilingeniøruddannelsen i me-

katronik 

- Godkendt med ændringer 

SENS3-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i innovation 

and business 

- Godkendt med ændringer 

OPM5IB-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 5. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i innovation 

and business 

- Godkendt 
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PTECH-U1* Ændringer i et konstituerende fag på 2. semester af civilin-

geniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt 

SCM6IB- U1 Godkendes som et konstituerende fag på 6. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i innovation 

and business 

- Godkendt med ændringer 

SOB4IB-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 4. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i innovation 

and business 

- Godkendt 

 

 

MMMI 

I-BCD1-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i informations- og kommunikations-

teknologi 

- Godkendt med ændringer 

I-DES3-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 3. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i informations- og kommunika-

tionsteknologi 

- Godkendt 

I-DPS3-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 3. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i informations- og kommunika-

tionsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

OB-DP-U1  Ændringer i et konstituerende fag på 2. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og 

oplevelsesteknologi 

- Godkendt 

OB-DW-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og 

oplevelsesteknologi 

- Godkendt med ændringer 

OB-GP-U1  Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og 

oplevelsesteknologi 

- Godkendt 

OB-IDS-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 3. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og 

oplevelsesteknologi 

- Godkendt med ændringer 
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OB-UC-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og 

oplevelsesteknologi 

- Godkendt 

OK-ST1-U1  Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt 

OK-TDM-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt 

RMMECH-U1  Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

RMMUST1-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

RMROVI1-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

SB1-BCD-U1 Ændringer i et konstituerende fag på 1. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i software en-

gineering 

- Godkendt med ændringer 

SB3-DES-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 3. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i software en-

gineering 

- Godkendt 

SB3-GLO-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 3. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i software en-

gineering 

- Godkendt med ændringer 

SM-SCA-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i software engineering 

- Godkendt 

SM-SCAP-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i software engineering 

- Godkendt med ændringer 

SM-SCM-U1 Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i software engineering 

- Godkendt med ændringer 

SM-SDT-U1  Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i software engineering 



15 
 

- Godkendt med ændringer 

XI-AI1-U1  Ændringer i et valgfag på valgfag 5. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i informations- og kommunikationstek-

nologi  

- Godkendt 

 

Ændring af eksamensform, sommereksamensperioden 2013 

MCAEM6-U2  Ændring af evalueringsform fra “A final 3 hours written 

test. Graded according to the Danish 7-point scale. Exter-

nal examiner” til ”Approval on the basis of solved exercis-

es”. 

- Godkendt 

 
Uddannelses/semesterkoordinatorerne har ansvaret for at sikre, at en studerende ikke 

følger begge fag, hvor det ene fag er en del af det andet. 

 

Forudsætningerne for at følge et fag skal angives tydeligt med en kursuskode. Fag, 

som udgør forudsætningerne, skal angives som ”bestået” eller ”eksamineret”.  

 

Der er øget fokus på, at målbeskrivelserne i modulbeskrivelserne er beskrevet som vi-

den, færdigheder og kompetencer. 

 

Delelementer må ikke angives med kode og ECTS i modulbeskrivelserne, hvis faglig-

hederne og undervisningsform er blandet sammen. 

Hvis der kun er én faglighed, må fagligheden ikke deles op i flere eksaminer. Eventuel 

vægtning af fagligheder ved eksamen skal stå under modulbeskrivelsernes rubrik 

”Kommentarer” og være beskrevet som overordnede procent/brøker ud fra en hel-

hedsbetragtning. De studerende skal informeres om evt. særlige forhold ved vægtning.  

 

Godkendelse af opgaver som eksamensbetingelse betyder rettidig aflevering af opga-

ver/rapporter i overensstemmelse med de stillede krav ved semester/aktivitetsstart. 

Hvis indholdet ikke tæller ved selve bedømmelsen, er der tale om eksamensgrundlag. 

Tæller indholdet ved bedømmelsen, er der tale om bedømmelsesgrundlag. Porteføljer 

er som udgangspunkt altid en del af bedømmelsesgrundlag, med mindre andet ekspli-

cit angives i modulbeskrivelsen. 

 

Hvis et fag bedømmes på baggrund af deltagelse, skal det angives i modulbeskrivel-

sen, hvad kravet for deltagelse er (fx 80 % eller 100 %). 

 

***** 

 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 

                Formand             Referent 

 


