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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Torsdag den 22. august 2013 kl. 11:00-15:00 

i Mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

Til stede:  Birgitte Lilholt Sørensen (BLS), Bent Hansen (BH), John Erik Hansen (JH), Bjørn 

Christian Jensen (BCJ), Morten Hansen (MoH), Thea Kingo Grøndal (TKG), Anders 

Jense, (AVH), Henning Andersen (HA) 

Afbud fra: Ib Christensen (IC), Stefan Veis Pennerup (SVP), Mads Brandt Rasmussen (MBR), 

Joachim Struve (JS) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde 

- Godkendt  

2) Meddelelser 

a) Valg 2013, repræsentationsområder i Studienævnet (AVH) – Bilag 1 
Valggruppe I er uændret, hvorimod fordelingen i valggruppe III er blevet ændret følgende: 

- MCI, Sønderborg: 1 repræsentant 

- Odense: 2 civilingeniørstuderende, 2 diplomingeniørstuderende. 

 

AVH sender information om valget til studienævnsrepræsentanterne, så snart det er tilgæn-

geligt. 

 

b) Ansøgning om ny titel for diplomingeniør i produktionsteknik (HA) 
Det har ikke været muligt at nå til enighed om den nye titel. Der afholdes et møde vedr. ti-

telændringen med Uddannelsesministeriet den 3. september.  

 

c) Status på ”Byg en mobil robot fra bunden” (AVH) – Bilag 2 
Kurset afholdes senere end planlagt. 

 

d) Vejledningsaktiviteter i efterårssemestret 2012 (ClHB) – Bilag 3 
Der forventes en ny rapport senere i efterårssemestret vedr. forårssemestret 2013. 

3) Sager 

a) Godkendelse af Årets Gang for læseåret 2013-14 (AVH) – Bilag 4 

- Godkendt med ændringer 
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b) Godkendelse af Regelsamlingen ved Det Tekniske Fakultet for læseåret 2013-14 

(AVH) – Bilag 5 

- Godkendt med ændringer 

 

c) Digitale eksamener (HA) 
Der afholdes et møde med koordinatoren for Adgangskurset i Odense i starten af september. 

Mødets formål er at afdække mulighederne for digitalisering af eksamener på Adgangskur-

set.   

 

Der var enighed om, at der først kan stilles krav om obligatorisk digital aflevering af afslut-

tende projekter, når it-systemerne til at understøtte digital aflevering, kan tages i brug. Det er 

muligt at aflevere digitalt allerede på nuværende tidspunkt, hvis dette ønskes, men projek-

terne skal fortsat arkiveres i papirformat. 

 

d) De studerende i centrum (HA) 

- Udsættes til et senere møde 

 

e) Værkstedskurserne på diplomingeniøruddannelserne i fremtiden (HA) 
Der ønskes et bedre overblik over indholdet af og det fremadrettede behov for værksteds-

kurserne. TEK – Uddannelse og Kvalitet (AVH) skriver til alle uddannelseskoordinatorer 

med anmodning om, at de enkelte uddannelser vurderer omfanget, placeringen og indholdet 

af værkstedskurserne. 

 

f) Konverteringsnøgle i forbindelse med ansøgninger om forhåndsmerit og merit 

ved St. Francis Xavier University, Canada) samt University of Waterloo, Cana-

da (AVH) – Bilag 6 

- Sagen udsættes til et senere møde 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
13/41724 (MoH)* - Godkendt 

13/42074 (BH) - Godkendt 

13/61986 (JH) - Afslået 

 

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

 

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

13/41157 (BLS)* - Godkendt 

13/41723 (IC)* - Godkendt 

13/53823 (BH) - Godkendt 

13/55858 (BLS) - Betinget godkendt  

13/62179 (AnJ) - Godkendt 

  

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
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- Ingen sager 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
13/54010 (BLS) - Afslået 

13/61855 (IC) - Godkendt 

13/62028 (MoH) - Godkendt 

 

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

se af eksamensbetingelserne 
13/40163 (JH)*  - Godkendt 

13/41722 (BH) - Godkendt  

13/53825 (IC) - Godkendt 

13/53977 (IC) - Godkendt 

13/55830 (BH) - Godkendt 

13/55850 (BLS) - Delvist godkendt 

13/55976 (BH) - Godkendt 

13/61485 (BLS) - Delvist godkendt 

13/61867 (MoH) - Godkendt 

13/61975 (BH) - Godkendt 

13/61993 (BH) - Godkendt 

13/62045 (BLS) - Delvist godkendt 

13/62055 (BH) - Godkendt 

13/62284 (BLS) - Godkendt 

 

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

13/40219 (MoH) - Afslået 

13/41603 (BLS)* - Godkendt 

13/42241 (MoH) - Godkendt 

13/42244 (MoH) - Godkendt 

13/42248 (MoH) - Godkendt 

13/42256 (MoH) - Godkendt 

13/42260 (MoH) - Godkendt 

13/53829 (MoH) - Godkendt 

13/53963 (BLS) - Afslået 

13/55913 (JH)* - Godkendt 

 

h) Øvrige dispensationer 
13/40283 (BH)* - Godkendt  

13/53989 (AnJ) - Godkendt 

13/62160 (JH) - Godkendt 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit, Danmark 
13/39420 (AnJ) - Godkendt 

13/53852 (MoH) - Godkendt 

13/53900 (BLS)* - Bortfaldet 

13/53994 (MoH) - Godkendt 

13/62009 (BH) - Godkendt 
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13/62054 (BH) - Godkendt 

13/62171 (IC) - Godkendt 

13/62190 (IC) - Godkendt 

 

j) Ansøgning om merit, Danmark 
13/42079 (IC) - Afslået 

13/42124 (BH) - Godkendt 

13/61159 (JH) - Godkendt 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit, udland 

13/20067 (BLS) - Godkendt 

13/38724 (BH) - Betinget godkendt 

13/38728 (BH) - Betinget godkendt 

13/42044 (MoH) - Godkendt 

13/53872 (MoH) - Godkendt 

13/53970 (BH) - Godkendt 

13/53995 (AnJ) - Godkendt 

13/53996 (AnJ) - Godkendt 

13/53998 (BLS) - Godkendt 

13/61527 (BH) - Delvist godkendt 

13/62065 (BH) - Godkendt 

13/62173 (BH) - Afslået 

 

l) Ansøgning om merit, udland 
13/28014 (BH)* - Godkendt 

13/42151 (BH) - Godkendt 

13/53917 (AnJ) - Godkendt 

13/53978 (BH) - Godkendt 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

Fælles – Bilag 7 

i. Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Syd-

dansk Universitet, Generelle bestemmelser (kapitel 1-8), 

Version 1.3   

 Godkendt med ændringer 

ii. Studieordning for de teknisk-videnskabelige bachelorud-

dannelser ved Syddansk Universitet (kapitel 1-8), Version 

1.3  

 Godkendt med ændringer 

iii. Studieordning for civilingeniøruddannelserne ved Syd-

dansk Universitet, Generelle bestemmelser (kapitel 1-8), 

Version 1.3  

 Godkendt med ændringer 
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ITI – Bilag 8 eftersendes 

iv. Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi, Studie-

ordning 2013, Version 1.0  

 Godkendt  

v. Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energi-

teknologi, Studieordning 2011, version 1.3  

 Bortfaldet 

 

KBM – Bilag 9 eftersendes 

vi. Teknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi 

og kemi, Studieordning 2011  

- Godkendt 

 

MMMI – Bilag 10 eftersendes 

vii. Civilingeniøruddannelsen i Robotteknologi, Studieordning 

2013, Version 1.1  
- Godkendt 

viii. Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Vel-

færdsteknologi, Studieordning 2011, Version 1.5 

- Godkendt 

ix. Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Vel-

færdsteknologi, Studieordning 2012, Version 1.2  

- Godkendt 

x. Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Vel-

færdsteknologi, Studieordning 2013, Version 1.0  

- Godkendt med ændringer 

xi. Diplomingeniøruddannelsen Informations- og kommuni-

kationsteknologi, Studieordning 2013, Version 1.0  

- Godkendt 

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 11 
Fælles 

F-VF-U1 Ændringer vedr. studerende på civilingeniøruddannelsen i 

product development and innovation 

 Afslået 

 

ITI 

9005401 Godkendes som valgfag for diplomingeniøruddannelsen i 

produktionsteknik  

 Godkendt 

9220151 Godkendes som valgfag for diplomingeniøruddannelsen i 

produktionsteknik 

  Godkendt 

M-COM-U1 Godkendes som valgfag for diplomingeniøruddannelsen i 

produktionsteknik 

 Godkendt 
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X-VIB1-U06 Ændringer i valgfag for diplomingeniøruddannelsen i ma-

skinteknik 

 Afslået 

 

MCI 

MBUS3IB-U2 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Innovation and 

Business 

 Godkendt med koden MBUS3IB-U1 

 

MMMI 

OB-BAP6-U1 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og 

Oplevelsesteknologi 

 Godkendt med ændringer 

OB-DP-U1 Ændring i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og 

Oplevelsesteknologi 

  Godkendt 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og 

Oplevelsesteknologi 

 Godkendt 

OB-DW-U2 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og 

Oplevelsesteknologi 

  Godkendt 

OB-TWR6-U1 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og 

Oplevelsesteknologi 

 Afslået  

OK-SP30-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af civilin-

geniøruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi 

  Godkendt 

OK-SP40-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3+4. semester af civil-

ingeniøruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi 

  Godkendt 
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VB-DYN3-U1 Godkendelse af nyt konstituerende fag på 3. semester af 

den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Vel-

færdsteknologi 

 Godkendt med ændringer 

 

6) Eventuelt 

a) Kurser udbudt af andre fakulteter (ClHB) 
Det er meget vigtigt, at de studerende overholder tilmeldingsfristerne og evt. procedure 

vedr. dispensationsansøgning hos det udbydende fakultet. 

b) Information om for sen eksamensafmelding 
AVH undersøger, hvorfor de studerende ikke får besked om at eksamensafmelding ikke er 

mulig efter at fristen er overskredet.  

 

c) Prioritering af grupperum (BCJ) 
BCJ ville gerne vide, hvorfor studerende, der skriver afsluttende projekter, ikke er prioriteret 

højere ved uddeling af grupperum. I henhold til HA er det ikke muligt for alle at få pri-

vat/enerum. Fakultetet prioriterer (ikke i prioriteringsrækkefølge) i efterårssemestret stude-

rende, der skriver semesterprojekt på hhv. 1., 3. og 5. semester samt studerende, der skriver 

afgangsprojekt og speciale. Der afholdes møde vedr. lokalefordeling den 30. august med ef-

terfølgende udmelding af fordelingsresultatet. Derudover opfordres de studerende til aktivt 

at efterspørge en plads i grupperummene. 

 
 

***** 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 

                Formand             Referent 

 


