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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Onsdag den 19. juni 2013 kl. 10:00-14:00 

i M401, Alsion, Sønderborg 
 

***** 

 

Til stede:  John Erik Hansen (JH), Birgitte Lilholt Sørensen (BLS), Morten Hansen (MoH), 

Anders Jensen (AnJ), Ib Christensen (IC), Stefan Veis Pennerup (SVP), Thea Kingo 

Grøndal (TKG), Henning Andersen (HA), Claus Holmegaard Bonnesen (ClHB) og 

Alexandra Vahala Hvass (AVH) 

 

Afbud fra:  Mads Brandt Rasmussen (MBR), Joachim Struve (JS) og Bjørn Christian Jensen 

(BCJ) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  
- Godkendt 

2) Meddelelser 

a) TEK-dag: Undervisningsfri den 6. november 2013 (HA) 
Al undervisning er aflyst den 6. november. 

 

b) Projektarbejdspladser i Odense (HA) 
Fordelingen af projektarbejdspladser mellem uddannelserne vil ske på et møde den 13. 

august. På det tidspunkt vil antallet nye studerende være kendt. Følgende bachelor- og 

diplomingeniørstuderende skal have projektarbejdspladser: Studerende på hhv. 1., 3., og 5. 

semester. Derudover skal der være projektarbejdspladser for studerende, der skriver 

afsluttende projekter. 

 

Projektrummene fordeles med hensyntagen til antallet studerende, og tidligere aftaler og 

traditioner vedr. fordeling bortfalder.  

 

Efter flytningen til Campus skal TEK-studerende ikke nødvendigvis forvente at få et fast 

lokale pr. projektgruppe, men at et bookingsystem skal anvendes. 

 

c) Sammenhæng i uddannelsessystem (HA) 
Fakultetet skal se nærmere på det faglige sammenhæng mellem TEK’s kandidatuddannelser 

og relevante professionsbacheloruddannelser fra erhvervsakademier. Det skal afdækkes, i 

hvilket omfang en bestemt professionsbacheloruddannelse opfylder adgangskravene for 

kandidatuddannelsen, og hvor det er nødvendigt med at supplere, og hvordan dette vil kunne 
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ske, forudsat at det vurderes, at ansøgere med en professionsbacheloruddannelse kan 

gennemføre den pågældende kandidatuddannelse. Suppleringen kunne ske fx i form af 

sommerkurser på TEK, eller valgfag på professionsbacheloruddannelserne. Arbejdet med 

denne afklaring gennemføres i efteråret 2013. 

 

d) Internationalisering (HA) 
Regeringens handlingsplan vedr. internationalisering ”Øget indsigt gennem globalt udsyn” 

har til formål at øge andelen af studerende på videregående uddannelser, der har været på 

studieophold i udlandet, fra nuværende 17 % til 50 % i 2020. Fakultetets fokus skal i den 

forbindelse være på udgående studerende. Der skal skabes bedre udgangspunkter for 

studieophold, hvilket fakultetet allerede har gjort i og med at 5. og 6. semester på 

diplomingeniøruddannelserne og 5. semester på de teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelser er ”udvekslingssemestre”. Det er dog nødvendigt, at flere skal på 

udlandsophold, og at udvekslingen primært skal ske gennem partneruniversiteter. På grund 

af økonomien har vi mulighed for at supportere kun de studerende, der rejser til fakultetets 

partneruniversiteter. Fakultetet udarbejder en handlingsplan til at motivere flere studerende 

til at tage på udlandsophold via partneruniversiteterne. 

3) Sager 

a) Det Tekniske Fakultets undervisningspris 2013 (AVH) – Bilag 1 
Studienævnet indstillede en kandidat for Fakultetets undervisningspris. 

 

b) Gæstestuderende og afsluttende projekter (AVH) 
Gæstestuderende skal som udgangspunkt følge de kurser, der udbydes til fakultetets 

ordinære studerende. Fakultetet har orienteret partneruniversiteterne om, at TEK ikke 

udbyder projektforløb. 

 

I situationer, hvor det faglige miljø har en særlig interesse for et særligt projektforløb, kan 

ansøgninger herom behandles af Studienævnet, forudsat at ønsket om lignende forløb 

kommer fra institutlederen. TEK – Uddannelse og Kvalitet sender en meddelelse herom, 

samt om at antallet projektforløb for udvekslingsstuderende skal minimeres. 

 

c) Revision af Syddansk Universitets praktikkoncept for 

diplomingeniøruddannelserne (ClHB) – Bilag 2 
Revisionen medfører bl.a., at den fælles praktikevaluerende seminar borfalder. Der er en 

sidste tidsfrist for uddannelsesvise evalueringer, ellers bestemmer uddannelserne selv, 

hvornår evalueringen skal finde sted. Der skal føres referat over den uddannelsesvise 

evaluering, og konklusionen sendes til Studienævnets godkendelse sammen med den 

ordinære undervisningsevaluering. 

 

- Godkendt med ændringer 

 

d) Digitale eksamener (HA) 
Der har været nogle problemer med BlackBoard. Ved starten af en af de første skriftlige 

eksamener gik BlackBoard ned, og eksamen blev derfor startet på papir, kunne dog 

afleveres via BlackBoard et par timer senere. Derudover har der været problemer med 

BlackBoard i forbindelse med en multiple choice-eksamen.  

http://fivu.dk/publikationer/2013/filer-2013/oget-indsigt-gennem-globalt-udsyn.pdf
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Der skal fortsat være fokus på digital retning af eksamen. 

 

Digital aflevering af afsluttende projekter gælder fra den 1. februar 2014. 

 

e) De studerende i centrum (HA) 
Det er nødvendigt, at principperne for bærende principper for aktiv læring og aktiverende 

undervisning indarbejdes i studieordningernes kapitel 1-8. Nye studerende skal introduceres 

til principperne i forbindelse med velkomsttaler etc. 

 

f) Studie- og undervisningsmiljøvurderingen 2013 (ClHB) – Bilag 3 
ClHB laver en handlingsplan som følge af resultaterne. Det er ikke muligt at ændre på visse 

fysiske forhold på Niels Bohrs Allé på grund af den nærstående flytning.  Derimod vil 

fakultetet fokusere på følgende: de studerendes oplevelser af chikane og mobning på MCI, 

laboratorie- og værkstedssikkerhed og undervisernes engelskkundskaber. 

 

g) Repræsentationsområder i Studienævnet, valg 2013 
Nuværende fordeling: 

Repræsentationsgruppe I:  

- ITI: 2 repræsentanter 

- KBM: 1 repræsentant 

- MCI: 1 repræsentant 

- MMMI: 1 repræsentant 

Repræsentationsgruppe III: 

- Sønderborg: 1 TEK-studerende 

- Odense: 1 civilingeniørstuderende, 3 diplomingeniørstuderende 

 

5 repræsentanterer det maksimale på hver side.  

Repræsentationsgruppe I 

MoH foreslog, at fremadrettet skal bestå af en repræsentant pr. institut, og derudover den 

repræsentant, der samlet får flest stemmer, uafhængigt af instituttet. AVH kontakter 

valgsekretariatet for at undersøge, om det er muligt at ændre fordelingen som foreslået. Hvis 

det er muligt, sendes sagen i skriftlig høring i studienævnet. 

Repræsentationsgruppe III 

Der var enighed om at ændre fordelingen følgende: 

- MCI: 1 repræsentant 

- Odense: 2 civilingeniørstuderende, 2 diplomingeniørstuderende 

 

h) Studienævnsmøder i efterårssemestret 2013 
Følgende datoer blev godkendt: 

- Torsdag den 22. august kl. 11-15 i Odense 

- Tirsdag den 17. september kl. 10-14 i Odense 

- Tirsdag den 22. oktober kl.10-14 i Odense 
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- Onsdag den 13. november kl. 10-15 i Odense 

- Fredag den 13. december kl. 10-14 i Sønderborg 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
13/28324 (IC)* - Afslået 

13/29182 (AnJ)* - Godkendt 

13/29202 (IC)* - Godkendt 

13/35096 (MoH) - Godkendt 

13/35116 (MoH)* - Godkendt 

13/35120 (IC)* - Godkendt 

13/35126 (IC)* - Godkendt 

13/35140 (IC)* - Godkendt 

13/35288 (BH)  - Godkendt 

13/35359 (BH)* - Godkendt 

13/35366 (MoH)* - Godkendt 

13/35377 (IC)* - Godkendt 

13/35379 (IC)* - Godkendt 

13/36408 (IC) - Godkendt 

13/36416 (MoH) - Godkendt 

13/36817 (MoH)  - Godkendt 

13/36841 (MoH) - Godkendt 

13/37858 (MoH) - Godkendt 

13/37923 (IC)  - Afslået 

13/39088 (IC) - Godkendt 

 

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

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
13/36366 (MoH) - Afslået 

13/38751 (AnJ) - Godkendt 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
13/28047 (BH)* - Godkendt 

13/34971 (BLS)* - Godkendt 

13/34980 (BLS)* - Godkendt 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 

13/20183 (MoH) - Godkendt 

13/24326 (BH) - Afslået 

13/28019 (BH) - Godkendt 

13/35162 (MoH) - Afslået 

13/36363 (IC)* - Godkendt 

13/36830 (BH) - Godkendt 

13/36921 (JH) - Godkendt 

13/37546 (IC) - Afslået 

13/38994 (BH) - Godkendt 

13/39313 (MoH) - Afslået 
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f) Dispensation ifm. manglende forudsætninger for deltagelse/manglende 

opfyldelse af eksamensbetingelserne 
13/29194 (BLS) - Godkendt 

13/34631 (BH)* - Delvist godkendt 

13/36386 (BH) - Godkendt 

13/36953 (AnJ) - Godkendt 

13/37851 (AnJ) - Godkendt 

13/38682 (MoH) - Godkendt 

13/38705 (BH) - Godkendt 

13/38712 (AnJ) - Godkendt 

13/39334 (BH) - Godkendt 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
13/16312 (MoH) - Afventer  

13/29180 (IC)* - Godkendt 

13/35279 (JH) - Godkendt 

 

h) Øvrige dispensationer 
13/29172 (MoH) - Godkendt 

13/36372 (BLS) - Godkendt 

13/38695 (AnJ) - Godkendt 

13/38748 (BLS) - Godkendt 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit – Danmark 
13/29225 (BLS) - Godkendt 

13/36397 (BLS) - Godkendt 

13/36420 (MoH) - Godkendt 

13/38692 (AnJ) - Godkendt 

13/38720 (AnJ) - Godkendt 

13/39079 (BH) - Godkendt 

 

j) Ansøgning om merit - Danmark 
13/29188 (IC)* - Godkendt 

13/35072 (MoH)    - Godkendt 

13/35132 (IC) - Godkendt 

13/36156 (MoH)* - Godkendt 

13/36171 (MoH)* - Godkendt 

13/36405 (BLS) - Godkendt 

13/38686 (IC) - Godkendt 

13/39073 (AnJ) - Godkendt 

13/39417 (AnJ) - Godkendt 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
13/20067 (BLS) - Bortfaldet 

13/35055 (BH) - Godkendt 

13/35135 (BH) - Godkendt 
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13/35139 (BH) - Godkendt 

13/37855 (BH) - Godkendt 

13/37916 (AnJ) - Godkendt 

13/38687 (AnJ) - Godkendt 

13/38724 (BH) - Afventer 

13/38728 (BH)  - Afventer  

13/39057 (BH)  - Godkendt 

13/39081 (BH)  - Godkendt 

13/39399 (BH) - Godkendt 

 

l) Ansøgning om merit- udland 
13/12007 (BH)* - Godkendt 

13/16320 (BH) - Godkendt 

13/17738 (BH)* - Godkendt 

13/18943 (BH)* - Godkendt 

13/20577 (BH) - Godkendt 

13/28003 (BH) - Godkendt 

13/29167 (BH) - Godkendt 

13/35075 (BH) - Delvist godkendt 

13/35289 (BH)* - Godkendt 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

KBM 

i) Civilingeniøruddannelsen i kemi, studieordning 2013, version 1.0 – 

Bilag 4 

- Godkendt 

 

MMMI 

ii) Diplomingeniøruddannelsen i informations- og 

kommunikationsteknologi, studieordning 2013, version 1.0 – Bilag 5 

- Afvist. Studienævnet ønsker ikke, at eksamener omfatter et 

forløb over et helt år.  

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 6 
ITI  

ET-EKOM-U1* Godkendes som et konstituerende fag på 2. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

energiteknologi for studerende, der er optaget på Syddansk 

Elite 

- Godkendt 

ET-EKOP-U1* Godkendes som et konstituerende fag på 2. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

energiteknologi for studerende, der er optaget på Syddansk 

Elite 

- Godkendt 
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ET-EKOT-U1* Godkendes som et konstituerende fag på 2. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

energiteknologi for studerende, der er optaget på Syddansk 

Elite 

- Godkendt 

M-COM-U1 Godkendes som valgfag for diplomingeniøruddannelsen i 

integreret design 

- Godkendt 

PDCEDS-U2* Ændringer i et valgfag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i product development and 

innovation  

- Godkendt med ændringer 

 

KBM 

XC-SP30-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester 

civilingeniøruddannelsen i kemi 

- Godkendt, forudsat at modulbeskrivelserne 

ellers er i overensstemmelse med den fælles 

modulbeskrivelse 

XC-SP40-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. og 4. semester af 

civilingeniøruddannelsen i kemi 

- Godkendt, forudsat at modulbeskrivelserne 

ellers er i overensstemmelse med den fælles 

modulbeskrivelse 

XCM-S30-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester 

civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 

- Godkendt, forudsat at modulbeskrivelserne 

ellers er i overensstemmelse med den fælles 

modulbeskrivelse 

XCM-S40-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. og 4. semester af 

civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 

- Godkendt, forudsat at modulbeskrivelserne 

ellers er i overensstemmelse med den fælles 

modulbeskrivelse 

 

MCI 

MCACT-U1* Godkendes som valgfag på teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i innovation and business og 

diplomingeniøruddannelsen i Interaction Design 

- Godkendt 

MCTHER4-U1* Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik + 

Godkendes som valgfag på teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i innovation and business 
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- Godkendt 

 

MMMI 

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

diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik 

- Godkendt 

I-BCD1*** Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i informations- og 

kommunikationsteknologi 

- Bortfaldet 

I-OOP-U1 Godkendes som et nyt konstituerende fag på 1. og 2. 

semester af diplomingeniøruddannelsen i informations- og 

kommunikationsteknologi 

- Afvist 

RMMECH-U1 Godkendes som valgfag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i robotteknologi  

- Godkendt 

RMMUST-U1 Godkendes som valgfag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt 

VB-BIO3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af teknisk-

videnskabelig bacheloruddannelse i Velfærdsteknologi 

- Godkendt 

 

6) Eventuelt 
a) Reeksamen ved næste eksamenstermin (BLS) 

KBM ønsker, at der kan arrangeres en ekstraordinær ordinær eksamen ved næste 

eksamenstermin for de studerende, der har dumpet et kursus, som er en forudsætning for at 

læse videre. Studienævnet godkendte, at lignende ekstraordinære ordinære eksamener kan 

afholdes, forudsat at de studerende får støttetimer forud for den ekstraordinære eksamen, og 

at alle studerende for tilbuddet om eksamenen. 

. 

 

***** 

 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 

                Formand             Referent 

 


