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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Tirsdag den 17. september 2013 kl. 10:00-14:00 

i Mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

Til stede:  John Erik Hansen (JH); Claus Holmegaard Bonnesen (ClHB), Bent Hansen (BH), 

Mads Brandt Rasmussen (MBR), Bjørn Christian Jensen (BCJ), Joachim Struve (JS), 

Ib Christensen (IC), Henning Andersen (HA), Alexandra Vahala Hvass (AVH), An-

ders Jensen (AnJ) deltog i mødet fra kl. 11:35 

Afbud fra:  Birgitte Lilholt Sørensen (BLS), Morten Hansen (MoH), Thea Kingo Grøndal (TKG), 

Stefan Veis Pennerup (SVP) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  
- Godkendt 

2) Meddelelser 

 

a) Studietidsmodel (HA)  
Studietidsmodellen øger taxametertilskuddets færdiggørelsesdel. Dermed er det afgørende, 

at de studerende bliver færdige inden for normeret tid. Manglende overholdelse af målet om 

at nedbringe studietiden betyder, at SDU risikerer at miste 100 mio. om året. Derfor vil der 

være øget fokus på, at de studerende gennemfører uddannelserne så hurtigt som muligt, samt 

skærpede krav i forhold til udsættelse af specialer.  

Kravet om obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår udfordrer 

frem for alt Studieservice. Det er dog uvist, hvordan modellen bliver udmøntet i praksis. 

Institutlederne er orienteret om studietidsmodellen. Det er meget vigtigt, at også specialevej-

lederne har kendskab til den. 

b) Byggeri – bygning 44 (HA) 
Et udvalg bestående af studerende og medarbejdere understøtter arkitekterne ved planlæg-

ningen af bygning 44. Bygningen forventes at stå færdigt samtidigt med hovedbygningen. 

Bygningen vil rumme projektarbejdspladser, undervisningslokaler og – i et mindre omfang 

– kontorer for phd-studerende og medarbejdere. 

  



2 
 

c) Projektarbejdspladser (HA) 
I de nye bygninger vil der være projektarbejdspladser for ca. 1500 studerende, hvilket er ca. 

400 flere pladser, end vi har nu. Det er dog vigtigt at holde in mente, at der for det meste ik-

ke er tale om projektrum, men større områder med flere pladser. Nogle af pladserne er faste, 

imens de andre kan tages efter behov. 

Der har i indeværende semester ikke været tilstrækkeligt med projektarbejdspladser til stu-

derende på kandidatuddannelserne. De studerende, der fortsat ønsker pladser, bedes kontak-

te den pågældende studiesekretær. Derudover må de studerende gerne se på lokalesystemet 

for at finde evt. ledige undervisningslokaler. 

d) Studiestarten – status (HA) 
Der er blevet lavet evalueringer over den gennemførte del af studiestarten, som viser en ge-

nerel tilfredshed over forløbet. Der afholdes et evalueringsmøde over hele forløbet på man-

dag den 23. september. 

Studiestarten i Sønderborg er baseret på et andet koncept end resten af TEK.  

e) Institutionsakkreditering og uddannelsesberetninger (HA) 
SDU er udvalgt til gennemgang af institutionsakkreditering i 2014. Til selve institutionsak-

krediteringen skal der udarbejdes en selvevalueringsrapport på universitetet, hvorefter der 

bliver udpeget en række områder/uddannelser til gennemgang af audit trails. På baggrund af 

selvevalueringsrapporten, audit trails og 2 panelbesøg på universitetet udarbejdes en samlet 

akkrediteringsrapport som Akkrediteringsrådet bruger til at træffe afgørelse om akkredite-

ring af universitetet. 

Frem mod institutionsakkrediteringen er SDU’s kvalitetspolitik, udmøntet i 8 delpolitikker, 

blevet revideret og disse er pt. i høring på universitet. Opfølgning på de nye delpolitikker vil 

indgå i de uddannelsesberetninger som alle uddannelser på universitetet skal udarbejde i for-

året 2014. Der vil i starten af 2014 blive udsendt nye skabeloner for uddannelsesberetnin-

gen. Statusmøder på TEK mellem Uddannelseskoordinator og studieledelse vil blive afholdt 

fra medio marts til medio april. 

Det skal påregnes, at institutionsakkrediteringen vil medføre ekstra administrativt arbejde på 

fakultetet, og den påvirker alle uddannelserne og uddannelseskoordinatorer og uddannelses-

udvalg i særdeleshed. Hvis der uddannelser, der er under et særligt pres i forhold til uddan-

nelsesberetningen, skal vedkommende uddannelseskoordinator orientere Henning Andersen 

snarest, så der findes en løsning med evt. udsættelse.  

f) Konsekvenserne af overskridelse af undervisningstilmeldingsfristen (AVH) 
Det er meget vigtigt, at studerende, der ønsker at eftertilmelde sig fag efter tilmeldingsfri-

stens udløb søger om dispensation herfor i overensstemmelse med studieordningens regler. 

Ellers kan det ske, at de studerende tilmeldes til at følge fag, de ikke opfylder forudsætnin-

gerne til, eller at man overser reglen vedr. maksimalt antal kandidatfag der kan følges af 

studerende med uafsluttet kandidatuddannelse. 
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3) Sager 

a) Internationalisering og praksis vedr. ECTS-konverteringsnøglen (HA) 
SDU’s Strategi- og ledelsesgrundlag har adopteret regeringens målsætning om, at mindst 50 

% af universitetets dimittender i 2020 skal have været på et længerevarende udlandsophold. 

På TEK betyder det mindst en tredobling af udrejsende studerende – til ca. 250-300 stude-

rende pr. læseår. På grund af finansiering og den praktiske administration af udlandsophol-

dene er det nødvendigt at sikre flere attraktive partneruniversiteter med faste fagpakker. 

Samtidigt skal der sikres et internationalt perspektiv for de studerende, der ikke rejser ud. 

 

Der vil være fokus på de faglige miljøer for andre ingeniøruddannelser end diplomingeniør-

uddannelsen i global management and manufacturing og den teknisk-videnskabelige bache-

loruddannelsen i product development and innovation, hvor en stor andel af studerende alle-

rede nu tager på udlandsophold. Der vil være brug for en større markedsføringsindsats alle-

rede fra 1. semester og flere ressourcer rettet mod øget udveksling på de uddannelser, hvor 

de studerende traditionelt ikke rejser på udlandsophold. Derudover skal alle uddannelser ha-

ve en bestemt profil af udenlandske partneruniversiteter. Derfor skal institutterne arbejde 

målrettet mod at finde passende partneruniversitet-kandidater.  

 

Studienævnet vil have en fleksibel holdning i forhold til konverteringsnøglen for beregnin-

gen arbejdsbelastningen ved partneruniversiteter. Dermed sikres ligestilling af SDU-

studerende uanset studienævnsforankring, og meritoverførslen bliver lettere rent administra-

tivt. I praksis betyder det, at Studienævnet følger partneruniversitetets angivelse af gennem-

snitlig arbejdsbelastning og point. 

 

Det fremgår af Acadre, hvorvidt den studerende søger om ophold ved et partneruniversitet 

eller om der er tale om et selvarrangeret ophold. For studerende på selvarrangerede ophold 

er det nødvendigt, at dokumentationskravet for arbejdsbelastningen fastholdes. Uddannel-

seskoordinatorerne skal være opmærksomme på dette i forbindelse med deres indstillinger 

ved forhåndsmeritansøgninger.  

 

b) Digitale eksamener (HA) 
Alle skriftlige stedprøver er digitale på de ordinære uddannelser. Der er blevet afholdt et 

møde med uddannelseskoordinatoren for Adgangskurserne i Odense om digitaliseringen af 

prøver på adgangskurserne i forbindelse med vintereksamensperioden 2013-14.  

 

c) De studerende i centrum (HA) 
Intet at bemærke. 

 

d) Eksamensklager, efterårssemestret 2012 - Forårssemestret 2013 – Bilag 3 
Der har været behandlet syv eksamensklager i perioden oktober 2012-juli 2013. To af sager-

ne endte i et afslag, en af klagerne blev trukket tilbage af den studerende, to af klagerne end-

te i en omprøve og to af klagerne endte i en ombedømmelse. 

 

Det er vigtigt, at bedømmelsesgrundlaget fremgår tydeligt af semesterplanen. 
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4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
13/62503 (BLS)* - Godkendt 

13/64751 (MoH)* - Godkendt af formanden. Afgørelsen danner ikke praksis grundet de 

særlige omstændigheder 

13/64947 (MoH) - Godkendt 

13/65046 (BLS) - Godkendt 

 

Studienævnet påpegede, at ansøgninger om udsættelse af afleveringsfristen for afsluttende 

projekter skal være veldokumenterede. 

 

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
13/62396 (BLS)* - Betinget godkendt 

13/63687 (BLS)* - Betinget godkendt 

13/65161 (AnJ) - Afslået 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
- Ingen sager 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
13/63218 (IC)* - Godkendt 

13/63494 (BLS) - Godkendt 

 

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

se af eksamensbetingelserne 
13/62350 (BLS)* - Godkendt 

13/62400 (BLS)* - Godkendt 

13/63273 (IC) - Godkendt 

13/64103 (AnJ) - Godkendt 

13/64139 (MoH) - Godkendt  

13/64304 (BH) - Godkendt 

13/64413 (BLS) - Godkendt 

13/64484 (AnJ) - Godkendt 

13/64756 (BLS) - Godkendt 

13/64871 (AnJ) - Delvist godkendt 

13/65131 (JH) - Godkendt 

 

Den ansvarlige studienævnsrepræsentant af videnskabeligt personale skal hurtigst muligt gi-

ve sit bagland en forklaring/begrundelse, hvis studienævnet går imod uddannelseskoordina-

torens indstilling. 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
13/40219 (MoH)* - Godkendt 

13/64299 (BLS) - Godkendt 
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13/64325 (BLS) - Godkendt 

13/64761 (MoH) - Godkendt 

13/64771 (AnJ) - Godkendt 

13/64864 (MoH) - Godkendt  

13/64866 (MoH) - Godkendt 

13/64940 (MoH) - Godkendt  

13/64951 (MoH) - Godkendt  

13/65048 (MoH) - Godkendt 

13/65059 (MoH) - Delvist godkendt  

13/65179 (MoH) - Godkendt 

 

h) Øvrige dispensationer 
13/62447 (IC)*  - Afslået 

13/64442 (IC) - Godkendt 

13/65143 (IC) - Godkendt 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit, Danmark 
13/62448 (IC)* - Godkendt 

13/62467 (IC)* - Godkendt 

13/62491 (IC)* - Godkendt 

13/62497 (IC)* - Godkendt 

13/62628 (IC)* - Godkendt 

13/64288 (IC) - Godkendt 

13/64314 (JH) - Godkendt 

13/64296 (BLS) - Godkendt 

13/64314 (JH) - Godkendt 

13/64773 (IC) - Godkendt 

13/64775 (IC) - Godkendt 

13/64782 (IC) - Godkendt 

13/64785 (IC) - Godkendt 

13/64967 (JH) - Godkendt 

13/64990 (JH) - Godkendt 

13/64992 (JH) - Godkendt 

13/64996 (JH) - Godkendt 

13/64999 (JH) - Godkendt 

13/65004 (JH) - Godkendt 

13/65005 (JH) - Godkendt 

13/65010 (JH) - Godkendt 

13/65016 (JH) - Godkendt 

13/65019 (JH) - Godkendt 

13/65036 (JH) - Godkendt 

13/65038 (JH) - Godkendt 

13/65041 (JH) - Godkendt 

13/64043 (JH) - Godkendt 

  

Projektorienterede virksomhedsforløb skal foregå fysisk på virksomheden, og den studeren-

de skal have en arbejdsplads ved virksomheden. Som udgangspunkt forventes det, at der er 

tale om individuelle aktiviteter.  
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j) Ansøgning om merit, Danmark 
13/63868 (MoH) - Godkendt 

13/64742 (BH) - Godkendt 

13/64748 (MoH) - Bortfaldet 

13/65144 (IC) - Godkendt 

13/65216 (AnJ) - Delvist godkendt 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit, udland 
13/62624 (BLS) - Godkendt  

13/64401 (BH) - Godkendt 

13/64425 (BH) - Godkendt 

13/64792 (BLS) - Godkendt 

13/65186 (AnJ) - Godkendt 

 

l) Ansøgning om merit, udland 
13/64285 (BH) - Godkendt  

13/64740 (IC) - Godkendt  

13/64986 (BLS) - Delvist godkendt 

 

m) Klage over studienævnets afgørelse 
13/61527 (BH) - Godkendt 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

ITI 

i) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product development 

and Innovation, Studieordning 2011, Version 1.1* 

- Godkendt 

ii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product development 

and Innovation, Studieordning 2012, Version 1.1* 

- Godkendt 

iii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product development 

and Innovation, Studieordning 2013, Version 1.1* 

- Godkendt 

iv) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi, Stu-

dieordning 2011, Version 1.3 

- Godkendt 

 

MMMI 

v) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og oplevel-

sesteknologi, Studieordning 2013, Version 1.0 

- Godkendt 

vi) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i software engineering, 

Studieordning 2013, Version 1.0 

- Godkendt 
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vii) Diplomingeniøruddannelsen i informations og kommunikationstekno-

logi, Studieordning 2013, Version 1.0 

- Godkendt 

 

b) Modulbeskrivelser  
ITI 

ET-ADOE-U1 Godkendes som nyt konstituerende fag på 5. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

ET-ENAP-U1 Godkendes som nyt konstituerende fag på 5. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt  

ET-IP-U1 Godkendes som nyt konstituerende fag på 5. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

ET-LØ-U1 Godkendes som nyt konstituerende fag på 5. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

 -  Godkendt 

ET-RPI-U1 Godkendes som valgfag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

PDXSD1-U2*  Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i product development and 

innovation 

- Godkendt 

X-VIB1-U06  Ændringer i valgfag for diplomingeniøruddannelsen i maskin-

teknik 

- Godkendt 

XC-NUM-U1* Godkendes som et konstituerende fag på 1. semester af civilin-

geniøruddannelsen i fysik og teknologi 

- Godkendt 

 

MCI 

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

uddannelsen i innovation and business 

- Godkendt 

 

MMMI 

I-BCD1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 1. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikati-

onsteknologi 

- Godkendt med koden I-BCD1-U2 

I-GOP1-U1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af diplomingeniøruddan-

nelsen i informations- og kommunikationsteknologi 
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- Godkendt 

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

videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og oplevelses-

teknologi 

- Godkendt 

P-PLE1-U03* Godkendes som valgfag på den teknisk-videnskabelige bache-

loruddannelse i velfærdsteknologi 

- Godkendt 

SB1-BCD1-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i software engineering 

- Godkendt med koden SB1-BCD-U2 

SB1-GOP1-U1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i software engineering 

- Godkendt med koden SB1-GOP-U1 

VB-VT1-U2* Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

- Godkendt 

 

6) Eventuelt 
a) Indskrivning af kandidatstuderende, der ikke er direkte adgangsberettigede, og 

forudsætninger for at følge fag (AVH) 
Studerende, der optages ubetinget civilingeniøruddannelserne ved Det Tekniske Fakultet op-

fylder forudsætningerne for at følge fag på den pågældende uddannelse på baggrund af den 

adgangsgivende uddannelse. 

 

b) Valg 13 (AVH) 
Tidsplanen for Valg 2013 er netop blevet offentliggjort. Valglisterne offentliggøres den 17. 

oktober, fristen for indlevering af kandidatopstillingslister er den 5. november. AVH sender 

en orienteringsmail ud til studienævnsmedlemmerne. 

 

c) Gennemgang af studieordninger og modulbeskrivelser ved november-mødet 

(ClHB) 
ClHB opfordrer til, at studienævnsrepræsentanterne overvejer, hvordan modulbeskrivelserne 

og studieordningerne til forårets undervisning gennemgås bedst ved november-mødet.  

 

***** 

 


