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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Tirsdag den 22. oktober 2013 – kl. 10:00-14:00 

i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

Til stede:  Bjørn Christian Jensen (BCJ), Thea Kingo Grøndal (TKG), Stefan Veis Pennerup 

(SVP), Joachim Struver (JS) gik kl. 12:27, John Erik Hansen (JH), Ib Christensen 

(IC), Birgitte Lilholt Sørensen (BLS) kom kl. 10:22; Mads Brandt Rasmussen (MBR) 

kom kl. 11:15; Claus Holmegaard Bonnesen (ClHB), Henning Andersen (HA), Ale-

xandra Vahala Hvass (AVH) 

Afbud fra:  Anders Jensen (AnJ), Morten Hansen (MoH) 

 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

- Godkendt 

2) Meddelelser 

a) Flytning af Eksamenskontoropgaver (Sønderborg) (AVH) – bilag 1 

Tilmelding, eftertilmelding og afmelding af studerende til undervisning og eksamen, genere-

ring af protokoller, registrering af resultater samt print af transcripts vedr. studerende i Søn-

derborg er blevet overtaget af Studieservice i Sønderborg. 

b) Indstilling fra Akkrediteringsrådet vedr. kandidatuddannelsen i maritim tekno-

logi (HA) 
Akkrediteringsrådets indstilling er positiv. Uddannelsen er som udgangspunkt målrettet til 

maskinmestre. IC påpegede, at der er et muligt rekrutteringsgrundlag i Island. HA følger op 

på dette. Som udgangspunkt er uddannelsen dog rettet mod danske ansøgere, selv om den 

udbydes på engelsk.  

c) Digitale eksamener (HA og AVH) 
Det Tekniske Fakultet har besluttet, at digital aflevering af afsluttende projekter først bliver 

obligatorisk, når PU:RE-modulet til håndtering af data og flow omkring afleveringen og ar-

kiveringen er tilgængeligt. Dette begrundes med, at så længe softwaren ikke er implemente-

ret, finder fakultetet det ikke sikkerheds- og ressourcemæssigt forsvarligt at implementere 

obligatorisk digital aflevering af afsluttende projekter. 
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d) De studerende i centrum (HA) 
Studienævnet ønsker at gennemgå rapporterne for de midler, der blev uddelt i forbindelse 

med forårets pulje for de studerende, ved næste møde. AVH kontakter dem, der fik tildelt 

midler. Til næste møde vurderes også, om der bliver udbudt flere midler til foråret 2014.   

3) Sager 

a) Høring over kvalitetspolitik for uddannelsesområdet (ClHB) – bilag 2 
IC gjorde opmærksom på, at det er svært at vurdere evt. komplikationer uden at have afprø-

vet den nye uddannelsesberetning.  

Studienævnet bemærkede, at både titlerne, rækkefølgen og organiseringen af delpolitikkerne 

er blevet ændret, hvorfor det er vanskeligt at sammenligne dem med de eksisterende delpoli-

tikker. Generelt opleves de nye delpolitikker som varende mere operationelle end de gæl-

dende.  

b) Timeregistrering, herunder angivelse af undervisningsaktiviteter i modulbe-

skrivelser (HA) 
Universitetets 12-timers garanti (=min. 12 timers undervisning om ugen) udgør ikke en ud-

fordring på Det Tekniske Fakultet. Det er dog vigtigt, at antallet undervisningstimer kan do-

kumenteres. Derfor bedes uddannelseskoordinatorerne om at udrede, hvor mange timer de 

studerende gennemsnitligt forventes at have pr. semester på hver uddannelse. Beregningen 

omfatter ikke semestre med store projekter. Derudover skal det dokumenteres ved større 

StO-ændringer, at antallet undervisningstimer ikke ændres markant i negativ retning.  

Der var enighed om, at det gennemsnitlige antal konfrontationstimer fra efterårssemestret 

2014 skal fremgå af modulbeskrivelserne. TEK – Uddannelse og Kvalitet orienterer uddan-

nelserne. Ved store moduler skal antallet undervisningstimer deles op i fagligleder. Derud-

over bliver implementeringen drøftet i Uddannelsesforum i forbindelse med et tema-møde 

om studieordninger, modulbeskrivelser og bekendtgørelsesændringer. 

c) Undervisningsevalueringer, forårssemestret 2013 (HA) – bilag 3 

i) Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik 
Studielederen beder om bekræftelse om, at problematikken med B-IFG2 ikke gentager 

sig. 

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

nologi 
Evalueringen for 4. semester mangler. Uddannelsesudvalget bedes supplere med evalue-

ringen af 4. semester. 

iii) Diplomingeniøruddannelsen, den teknisk-videnskabelige bacheloruddannel-

se og civilingeniøruddannelsen i mekatronik 
Ingen bemærkninger. 
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iv) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen 

i innovation and business 
Der forventes mere opfølgning af bacheloruddannelsens på 3. og 4. semester. Studiele-

deren kontakter uddannelseskoordinatoren vedr. dette. IC gjorde dog opmærksom på, at 

mange af disse problemer allerede er adresseret i forbindelse med studieordningsændrin-

gen. Der er ikke blevet afholdt møder i Uddannelsesudvalget siden ændringerne er ble-

vet implementeret.  

v) Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi 
Der er en fejl i evalueringsrapporten. Ny rapport udbedes til næste møde.  

vi) Diplomingeniøruddannelsen i kemi, den teknisk-videnskabelige bachelorud-

dannelse og civilingeniøruddannelsen i kemi 
Ingen bemærkninger. 

vii) Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik og civilingeniøruddannelsen i 

konstruktionsteknik 
Ingen bemærkninger. 

viii) Diplomingeniøruddannelserne i elektroteknik og stærkstrømsteknik 
Underviserne opfordres til at søge om midler til modernisering af udstyr snarest. 

ix) Diplomingeniøruddannelsen i interaction design 
Ingen bemærkninger. 

x) Diplomingeniøruddannelserne i produktionsteknik og global management 

and manufacturing 
Ingen bemærkninger. 

 

xi) Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 
Ingen bemærkninger. 

xii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannel-

sen i fysik og teknologi 
Kommentarerne fra 2. semesters undervisere gentager sig fra sidste års evalueringer. 

Dette bedes taget højde for i forbindelse med planlægningen af forårssemestret 2014.  

xiii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannel-

sen i product development and innovation 
Ingen bemærkninger 

xiv) Diplomingeniøruddannelsen i integreret design 
Ingen bemærkninger 

xv)  Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 
Studienævnet lagde vægt på, at der er fokus på problemerne, og at der har været æn-

dringstiltag. 
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TKG gjorde opmærksom på, at de studerende er utilfredse med evalueringsskemaerne. HA 

orienterede om, at skemaerne er ved at blive revideret, en arbejdsgruppe er blevet nedsat til 

dette formål.  

Vedr. undervisernes engelskkundskaber: Fremover bliver al undervisning fra og med 5. se-

mester på engelsk. Derfor bliver alle undervisere, der forventes at undervise på engelsk, 

snart certificeret i engelsk. Der bliver tilbud om efteruddannelse for dem, der ikke klarer cer-

tificeringen tilfredsstillende. De undervisere, hvis engelskkundskaber ikke er tilfredsstillen-

de, bliver tilbudt andre arbejdsopgaver, idet undervisernes høje engelskkundskaber er en 

forudsætning for, at fakultetet kan have tilfredsstillende udvekslingsprogrammer. Dette igen 

stiller højere krav til de studerendes engelskkundskaber, og at adgangskravene for fakulte-

tets uddannelser, der udbydes på dansk, gerne skal udvides til at omfatte engelsk på B-

niveau. Der var enighed i Studienævnet om, at fakultetet skal anbefale adgangskravene æn-

dret, forudsat at de andre institutioner er enige heri. 

d) Afholdelse af eksamen uden for vintereksamensperioden – Bilag 4 

i) D-IPU3 – afholdelse af eksamen i december 2013 
Studienævnet savnede dokumentation for, hvorfor eksamenen ikke kan afholdes i januar 

måned. Det er nødvendigt at få de studerendes skriftlige tilsagn om, at de accepterer, at ek-

samenen afholdes i december. 

Dispensationen til afholdelse af eksamen i december imødekommes denne gang. Studielede-

ren kontakter uddannelseskoordinatoren vedr. det fremtidige forløb. 

ii) D-FSCS-U1 – afholdelse af eksamen i december 2013 
Studielederen kontakter uddannelseskoordinatoren for yderligere oplysninger. 

iii) PDCVCD-U1 – afholdelse af eksamen den 20. november 2013 
Dispensationen til afholdelse af eksamen den 20. november bevilges denne gang, forudsat at 

de studerende er orienteret om at eksamen afholdes uden for eksamensperioden, og accepte-

rer dette. AVH undersøger, om dette er sket. Studielederen kontakter uddannelseskoordina-

toren vedr. det fremtidige forløb. 

iv) PDCMAC-U1 – afholdelse af eksamen den 29. oktober 2013 
Dispensationen til afholdelse af eksamen den 29. oktober bevilges denne gang, forudsat at 

de studerende er orienteret om at eksamen afholdes uden for eksamensperioden, og accepte-

rer dette. AVH undersøger, om dette er sket. Studielederen kontakter uddannelseskoordina-

toren vedr. det fremtidige forløb. 

e) Sagsgange for godkendelse af studieordninger og modulbeskrivelser (AVH) – 

bilag 5 

- Godkendt. Uddannelseskoordinatorerne ønsker undervisning i brugen af sporingsværktø-

jet. TEK – Uddannelse og Kvalitet sørger for, at dette sker.  
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4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
13/65292 (AnJ)* - Godkendt 

13/65385 (IC)* - Godkendt 

13/66241 (AnJ) - Godkendt 

13/66244 (AnJ) - Godkendt 

13/66311 (AnJ) - Godkendt 

13/66315 (AnJ) - Godkendt 

13/66375 (MoH) - Godkendt 

13/66981 (MoH) - Godkendt 

13/66983 (MoH) - Godkendt 

13/66984 (MoH) - Godkendt  

13/66990 (JH) - Godkendt 

13/66994 (IC) - Afslået  

13/66998 (MoH) - Godkendt 

13/66999 (MoH) - Godkendt 

13/67380 (MoH) - Godkendt 

13/67388 (MoH) - Godkendt 

13/67654 (AnJ) - Godkendt 

 

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

 

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

13/67365 (MoH) - Godkendt 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
- Ingen sager 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
13/39313 (MoH)* - Betinget godkendt 

 

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

se af eksamensbetingelserne 
13/63273 (IC)* - Godkendt 

13/65305 (AnJ)* - Godkendt 

13/65374 (IC) - Afslået 

13/66181 (IC) - Godkendt 

13/66997 (MoH) - Godkendt 

 

Studienævnet fremhævede vigtigheden af, at uddannelserne (semesterkoordinatorerne, uddan-

nelseskoordinator eller studiesekretær) følger op på de studerendes forudsætninger for at gå vi-

dere på næste semester. Det er uddannelsernes ansvar at sørge for, at dispensationer bliver søgt 

rettidigt.  
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g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
13/65257 (MoH) - Godkendt 

13/65299 (JH) - Godkendt 

13/65311 (MoH) - Godkendt 

13/65361 (MoH) - Godkendt 

13/65372 (MoH) - Godkendt 

13/65390 (IC) - Godkendt 

13/65393 (IC) - Godkendt 

13/65770 (MoH) - Godkendt 

13/65772 (MoH) - Godkendt 

13/65774 (MoH) - Godkendt 

13/65784 (IC) - Godkendt 

13/65887 (MoH) - Godkendt 

13/66238 (JH) - Godkendt  

13/66247 (MoH) - Godkendt  

13/66277 (JH) - Godkendt  

13/66305 (BLS) - Godkendt  

13/66312 (MoH) - Godkendt  

13/66986 (MoH) - Godkendt  

13/66987 (MoH) - Godkendt  

13/66992 (MoH) - Godkendt 

13/67372 (MoH) - Godkendt 

13/67394 (MoH) - Godkendt 

13/67633 (MoH) - Godkendt 

13/67636 (MoH) - Afslået 

13/67642 (MoH) - Afslået 

 

h) Øvrige dispensationer 
- Ingen sager 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit - Danmark 
13/63684 (JH)* - Godkendt 

13/65304 (BH) - Godkendt 

13/66253 (BH) - Godkendt 

13/66259 (BH) - Godkendt 

13/66405 (MoH) - Godkendt 

13/66991 (IC) - Godkendt 

13/67647 (BH) - Godkendt 

13/67681 (BH) - Godkendt 

 

Studienævnet pointerede, at projektorienterede virksomhedsforløb skal være individuelle 

forløb. Det betyder, at to studerende ikke kan arbejde om samme projekt, idet de ellers ar-

bejder med hinanden og ikke med virksomheden. 

 

j) Ansøgning om merit - Danmark 
13/65290 (BLS)* - Afslået 

13/66996 (JH) - Godkendt 

13/67395 (MoH) - Godkendt 
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13/67432 (MoH) - Godkendt 

13/67487 (BH) - Bortfaldet 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
13/64425 (BH) - Godkendt 

13/65367 (MoH) - Godkendt 

13/65778 (AnJ) - Godkendt 

13/65787 (AnJ) - Godkendt 

13/66237 (IC) - Godkendt 

13/66265 (BH) - Godkendt 

13/67368 (MoH) - Afslået 

13/67375 (BH) - Godkendt 

13/67391 (BH) - Godkendt 

13/67433 (BH) - Godkendt 

13/67434 (AnJ) - Bortfaldet  

13/67656 (BLS) - Godkendt 

13/67770 (AnJ) - Godkendt 

 

l) Ansøgning om merit - udland 
13/65295 (AnJ) - Godkendt 

13/66210 (AnJ) - Godkendt 

13/66399 (AnJ) - Godkendt 

13/67176 (IC)* - Godkendt 

 

m) Klager over studienævnets afgørelser 
13/62447 (IC) - Fastholder Studienævnets tidligere afgørelse 

13/65161 (AnJ) - Godkendt. Begrundelse: Indkomne helbredsoplysninger 

13/65327 (AnJ) - Fastholder Studienævnets tidligere afgørelse 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

KBM 

i)  Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi, studiestart september 

2014, version 1.0 – bilag 6  

Muligheden for deltagelse i virksomhedspraktik skal fremgå af studie-

ordningen. HA drøfter vinteroptaget med instituttet. Studieordningen 

færdigbehandles på et senere møde. 

 

b) Modulbeskrivelser – bilag 7 
Fælles modulbeskrivelser 

XX-AP-U1 Godkendes som skabelon for konstituerende fag på 7. se-

mester af diplomingeniøruddannelserne ved Det Tekniske 

Fakultet  

- Afventer. Evt. kommentarer bedes sendt til TEK – 

Uddannelse og Kvalitet senest på fredag den 25. 

oktober. 
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ITI 

9005401 Godkendes som nyt valgfag på diplomingeniøruddannelsen 

i global management and manufacturing 

- Godkendt 

PDCMSP-U1 Godkendes som konstituerende fag på 3. semester af civil-

ingeniøruddannelsen i product development and innovation 

- Afventer opdateret studieordning svarende til æn-

dringerne 

KBM 

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

niøruddannelsen i kemi 

- Afslået 

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

niøruddannelsen i miljøteknologi 

- Afslået 

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

ingeniøruddannelsen i kemi 

- Afslået 

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

ingeniøruddannelsen i miljøteknologi 

- Afslået 

 

  

MCI 

DIB1IB-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af den tek-

nisk-videnskabelige uddannelse i Innovation and Business 

- Bortfaldet 

IDUCP1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i interaction design 

- Bortfaldet 

IMMDP1M-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i mekatronik samt den teknisk-

videnskabelige uddannelse i mekatronik 

- Bortfaldet 

MMMI 

OK-PSM-U1 Nyt obligatorisk fag på 2. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt med ændringer 

VB-SOS5-U1 Godkendes som valgfag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

- Godkendt 

 

c) Ændret eksamensform i forbindelse med vintereksamensperioden 2013-14 
ET-ENAP-U1*       -     Godkendt 
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6) Eventuelt 

a) Forvaltningsretslig minikursus for SN-medlemmer 
Studienævnet opfordrede til, at uddannelseskoordinatorerne og VIP-medlemmerne af Stu-

dienævnet i særdeleshed tilmelder sig CUU-kurset i Forvaltningsret.  

 

***** 

 

 

 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 

                Formand             Referent 

 


