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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Den 13. november 2013 kl. 10:00-15:00 

i Mødelokale 2, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

Til stede:  Henning Andersen (HA), Bjørn Christian Jensen (BCJ), Bent Hansen (BH), John Erik 

Hansen (JH), Morten Hansen (MoH), Ib Christensen (IC), Birgitte Lilholt Sørensen 

(BLS), Alexandra Vahala Hvass (AVH), Janne Valdgaard Petersen (JVP) deltog på 

mødet under punkterne 1, 2 og 5 

Afbud fra:  Thea Kingo Grøndal (TKG), Mads Brandt Rasmussen (MBR), Joachim Struve (JS), 

Stefan Veis Pennerup (SVP), Anders Jensen (AnJ) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

2) Meddelelser 

a) Digitale eksamener (AVH) 
Der afholdes et informationsmøde ultimo november for de undervisere og studiesekretærer, 

der har digitale eksamener. 

 

b) Forlænget prøvetid til Multiple Choice –prøve i KE504 – Bilag 1 
Studienævnet er enigt med begrundelsen. Studienævnet gør dog opmærksom på, at TEK-

studienævnet har beslutningskompetencen vedrørende ansøgninger fakultetets studerende i 

forbindelse med konstituerende fagelementer.    

 

c) Høringer af bekendtgørelsesændringer som følge af fremdriftsforlig – Bilag 2 
JH gjorde opmærksom på, at høringsfristerne var for korte. Det medførte bl.a., at Studie-

nævnet ikke kunne høres. Studienævnet var dog tilfreds med høringssvaret, som er udarbej-

det af TEK – Uddannelse og Kvalitet. 

 

HA gjorde opmærksom på, at ændringerne gør det nødvendigt, at de studerende er ”med” 

helt fra starten, idet mulighederne for at støtte dem senere er meget små, og har økonomiske 

konsekvenser for fakultetet. Det er Studienævnets vurdering, at de studerendes startkund-

skaber i matematik skal højnes, idet matematik bruges på en anden måde på uddannelserne, 

end hvad de studerende er vant til fra gymnasierne. Derfor kan også 12-talsstuderende have 

brug for ekstra undervisning. Der bliver nedsat et udvalg, hvis formål er at undersøge, hvor-

dan der kan arrangeres ekstra matematikundervisning inden og i forbindelse med studiestart, 

og hvordan vi kan få de nye studerende til at følge denne ekstra undervisning. Udvalgets ar-

bejde skal være klart til februar 2014, så matematikundervisningen kan gå i gang i forbin-

delse med studiestart 2014.  
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3) Sager 

a) De studerende i centrum (HA) 
Udsættes til næste møde 

b) Undervisningsevalueringer – forårssemestret 2013 – Bilag 3 
i) Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi 

Der er fortsat en fejl i evalueringsrapporten. Ny rapport udbedes til næste møde. 

ii) Kandidatuddannelsen it product design 

Intet at bemærke 

iii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen i ro-

botteknologi 

Intet at bemærke 

 

HA orienterede om, at alle undervisere forventes at være certificeret i engelsk inden for 

3 år. Fakultetet forventer, at der bliver et behov for efteruddannelse.  

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
13/68490 (BLS) - Godkendt 

13/69178 (MoH)  - Godkendt 

13/69885 (BLS) - Godkendt 

13/69966 (AnJ) - Godkendt  

13/70039 (AnJ)  - Godkendt 

13/70390 (AnJ) - Godkendt 

 

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
13/69183 (ANJ)  - Afslået 

13/70356 (IC)  - Betinget godkendt 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
13/69890  (BLS) - Godkendt 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
13/68479 (AnJ)  - Godkendt 

13/68493 (IC)   - Afslået 

13/69940 (MoH) - Godkendt 

13/69964 (BH)  - Godkendt 

13/70358 (MoH)  - Godkendt 

13/70374 (IC)  - Betinget godkendt 

  

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

se af eksamensbetingelserne 
13/69169 (IC) - Betinget godkendt 
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g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
13/67636 (MoH) - Godkendt 

13/68343 (MoH)  - Godkendt 

13/68489 (BLS) - Godkendt 

13/69882 (MoH) - Godkendt 

13/69883 (MoH) - Godkendt 

13/69938 (MoH) - Godkendt 

13/70083 (MoH) - Afslået 

13/70311 (IC) - Afventer 

13/70327 (MoH) - Godkendt 

13/70359 (MoH) - Afventer 

13/70360 (MoH) - Delvist, betinget godkendt 

 
MoH gjorde opmærksom på, at parallelle projekter (fx individuelle studieaktiviteter), der ta-

ges samtidig med specialet, kan udgøre et problem. De individuelle aktiviteter må ikke være 

en udvidelse af specialet. Studienævnet var enigt i, at det ikke er ressourcemæssigt optimalt 

med lignende forløb. HA kontakter uddannelseskoordinatoren for robotteknologi. 

 

h) Øvrige dispensationer 
13/69134 (BLS)  - Afventer 

13/69884 (MoH) - Godkendt 

13/69960 (AnJ) - Godkendt 

13/70315 (AnJ) - Godkendt 

13/70321 (AnJ) - Godkendt 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit – Danmark 
13/68502 (BH) - Godkendt 

13/69145 (IC) - Godkendt 

13/69887 (BLS)   - Godkendt 

13/69942 (BLS) - Godkendt 

 

Studienævnet ønsker, at evt. merit afklares allerede i forbindelse med kandidatoptaget, og 

senest ved semesterstart. Samtidigt er det nødvendigt at sikre, at disse studerende ikke 

mangler relevante fagligheder.  

 

j) Ansøgning om merit – Danmark 
13/67487 (BH) - Godkendt 

13/68344 (BLS) - Afslået 

13/68485 (BLS) - Afventer 

13/69125 (IC) - Godkendt 

13/69939 (MoH) - Godkendt 

13/69943 (MoH) - Godkendt 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
13/67434 (AnJ)  - Godkendt 

13/68491 (AnJ) - Godkendt 
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13/68492 (AnJ) - Godkendt 

13/68484 (AnJ) - Godkendt 

13/69181 (BLS) - Godkendt 

13/69888 (BH) - Betinget godkendt 

13/70357 (BH) - Betinget godkendt 

 

På grund af vigtigheden af, at de studerende opnår de nødvendige fagligheder på 1. semester 

af kandidatuddannelsen, kan studerende fremadrettet ikke forvente at få bevilget merit for 1. 

semesters moduler, med mindre fagene indholdsmæssigt er helt ækvivalente.  

  

l) Ansøgning om merit - udland 
13/70325 (BH) - Delvist godkendt 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 

a) Studieordninger  
ITI – Bilag 4 

i) Civilingeniøruddannelsen i product development and innovation, Studieordning 2012, 

Version 1.1 

- Godkendt 

ii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og teknologi, Studieordning 

2012, Version 1.1 

- Godkendt 

iii) Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi, Studieordning 2013. Version 1.1 

- Godkendt  

iv) Civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik, Studieordning 2014, Version 1.0 

- Godkendt 

v) Diplomingeniøruddannelsen i integreret design, Studieordning 2012, Version 1.1 

- Godkendt 

vi) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi, Studieordning 2011, 

Version 1.3 

- Godkendt 

 

MCI – Bilag 5 

vii) Civilingeniøruddannelsen i Innovation & Business, Studieordning 2013, Version 1.0 

- Godkendt 

 

MMMI – Bilag 6 

viii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i software engineering, Studieordning 

2012, Version 1.2 

- Godkendt 

ix) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i software engineering, Studieordning 

2013, Version 1.1 

- Godkendt 
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x) Civilingeniøruddannelsen i software engineering, Studieordning 2013, Version 1.0 

- Godkendt 

xi) Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi, Studieord-

ning 2013, Version 1.1 

- Godkendt 

xii) Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi, Studieordning 2013. Version 1.1 

- Godkendt 

xiii) Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi, Studieordning 2013, Ver-

sion 1.0 

- Godkendt 

 

Kvalifikationsrammen indarbejdes i studieordningerne i 2014 som følge af de nye delpo-

litikker osv.  

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 7 
Fælles 

Skabelon til ingeniørpraktik - Godkendt 

Skabelon til afgangsprojekt - Godkendt med ændringer 

 

Der må kun tilføjes tekst i skabelonerne for de fælles modulbeskrivelser.  

 

ITI 

B-FEM1-U1  Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

B-KON1-U1 Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

B-PTE4-U1  Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

B-STL2-U2  Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i bygningsteknik  

- Godkendt 

B-VEN1-U1  Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt 

CK-INB1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-FKO3-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-FKO8-U1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af civilingeniørud-

dannelsen i konstruktionsteknik 
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- Godkendt 

CK-PRA3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af civilinge-

niøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-PRB3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af civilinge-

niøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-SP40-U1  Ændringer i konstituerende fag på 3-4. semester af civilin-

geniøruddannelsen i konstruktionsteknik¨ 

- Godkendt 

CK-VA14-U1 Nyt valgfag på 3. semester af civilingeniøruddannelsen i 

konstruktionsteknik 

- Godkendt 

D-IPU4-U02  Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i integreret design 

- Godkendt 

ET-BA-U1  Nyt konstituerende fag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt 

ET-EKO-U1  Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

ET-ENFO-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

ET-IVØ-U1  Nyt valgfag på 6. semester af den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt 

ET-RPI2-U1* Godkendes som et valgfag på gæsterammen 

- Godkendt 

ET-VT-U1  Nyt konstituerende fag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt 

E-MSD-U06  Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt 

E-ESY1-U1  Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Afslået 

07006801 (FY814)  Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i fy-

sik og teknologi 

- Godkendt 

KE42-U03  Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 
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- Godkendt 

KC-QME1-U1 Nyt konstituerende fag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og teknologi 

- Godkendt med ændringer 

M-CFD-U1  Nyt valgfag på 4. semester af diplomingeniøruddannelsen i 

maskinteknik 

- Godkendt 

M-PTE2-U01 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i maskinteknik 

- Godkendt 

M-PTE4-U02 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i maskinteknik 

- Godkendt med ændringer 

PDXBAS2-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med ændringer 

TK-ADOP-U2 Ændringer i konstituerende profilfag på 2. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi, profilen optik 

- Godkendt 

TK-AKFE-U1 Ændringer i konstituerende profilfag på 2. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi, akustik 

- Godkendt 

TK-MR1-U1  Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i fysik og teknologi 

- Godkendt 

TK-NPHY-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i fysik og teknologi 

- Godkendt 

TK-RUAK-U1 Ændringer i konstituerende profilfag på 2. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi, profilen aku-

stik 

- Godkendt 

TK-WAV1-U1 Ændringer i konstituerende profilfag på 2. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi, profilen aku-

stik 

- Godkendt 

 

KBM 

K-BIM-U1  Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i kemiteknik 

- Godkendt 
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KC-BIM-U1  Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi og biotek-

nologi 

- Godkendt 

K-IFG2-U1  Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i kemiteknik 

- Godkendt med ændringer 

KC-IFG2-U1  Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi og biotek-

nologi 

- Godkendt med ændringer 

KC-NAT-U01 Nyt valgfag på 6. semester af den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i kemi 

- Godkendt 

K-PRO7-U07 Ændringer i konstituerende fag på 7. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i kemiteknik 

- Godkendt 

KC-PTE2-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi og biotek-

nologi 

- Godkendt med ændringer 

K-PTE2-U2  Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i kemiteknik 

- Godkendt med ændringer 

KC-PTE4-U1 Ændringer i 4. semester på den teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelse i kemi 

- Godkendt med ændringer 

K-PTE4-U1  Ændringer i 4. semester på diplomingiøruddannelsen i ke-

miteknik 

- Godkendt med ændringer  

KC-QME1-U1 Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i kemi 

- Godkendt med ændringer 

X-EHE-U01 Ændringer i valgfag på 2. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i kemi 

- Godkendt  

XC-BPM-U02 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i miljøteknologi og valgfag på 2. semester 

af civilingeniøruddannelsen i kemi 

- Godkendt 

XC-BRT-U1  Nyt valgfag på 2. semester af civilingeniøruddannelsen i 

kemi 

- Godkendt 
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XC-CRY-U1  Nyt valgfag på 2. semester af civilingeniøruddannelsen i 

kemi 

- Godkendt med ændringer 

XC-MSC3-U2 Ændringer i profilfag/valgfag på 2. semester af civilingeni-

øruddannelsen i kemi 

- Godkendt 

XC-NAT-U01 Nyt valgfag på 7. og 8. semester af civilingeniøruddannel-

sen i kemi  

- Godkendt 

XC-REA3-U1 Ændringer i profilfag/valgfag på 2. semester af civilingeni-

øruddannelsen i kemi 

- Godkendt 

XC-RIS1-U2  Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i kemi 

- Godkendt med ændringer 

XC-SEP2-U1 Ændringer i profilfag/valgfag på 2. semester af civilingeni-

øruddannelsen i kemi 

- Godkendt med ændringer 

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

niøruddannelsen i kemi 

- Godkendt 

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

niøruddannelsen i miljøteknologi 

- Godkendt 

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

ingeniøruddannelsen i kemi 

- Godkendt 

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

ingeniøruddannelsen i miljøteknologi 

 

MCI 

8076601 Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i innovation & busi-

ness 

- Godkendt 

8077001 Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i innovation & busi-

ness 

- Godkendt 

IBHTBV-U1  Nyt valgfag på 2. semester af civilingeniøruddannelsen i 

innovation and business 

- Godkendt med ændringer 
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MMMI 

15010901 (DM535) Godkendes som konstituerende fag på 3. semester af:  

diplomingeniøruddannelsen i Informations- og kommuni-

kationsteknologi og den teknisk-videnskabelige bachelor-

uddannelse i software engineering 

- Godkendt 

DT-DAT2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i robotteknologi 

- Godkendt 

E-AFS-U1  Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i elektroteknik 

- Godkendt 

E-ELF-U06  Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i elektroteknik 

- Godkendt 

E-EMS1-U02 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af: diplom-

ingeniøruddannelserne i elektroteknik og stærkstrømstek-

nik 

- Godkendt med ændringer 

E-ESY1-U1  Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i stærkstrømsteknik 

- Godkendt med ændringer 

E-HAN1-U01 Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i elektroteknik 

- Godkendt 

E-LEDE-U1  Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelserne i elektroteknik og stærkstrømsteknik 

- Godkendt 

E-SBT1-U1  Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i elektroteknik 

- Godkendt med ændringer 

I-ITI4-U1  Nyt konstituerende fag på 4. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi 

- Godkendt 

I-ORG2-U1   Nyt konstituerende fag på 2. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i Informations- og kommunikationsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

I-VOP2-U1  Nyt konstituerende fag på 2. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi 

- Godkendt 

OK-ARG-U1 Nyt valgfag på 2. semester af civilingeniøruddannelsen i 

lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt med ændringer 
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OK-PRF-U1  Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt med ændringer 

OK-SML-U1  Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt med ændringer 

RB-AEL-U1  Ændringer i valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelseuddannelse i robottek-

nologi 

- Godkendt 

RB-IFVT-U1 Godkendes som konstituerende fag på 4. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i informations- og kommunika-

tionsteknologi 

- Godkendt 

RM-AM24-U1 Godkendes som valgfag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i software engineering 

- Godkendt 

RMROVI2-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i robotteknologi 

- Godkendt 

SB2-ORG-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i software engine-

ering 

- Godkendt med ændringer 

SB2-VOP-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i software engineering 

- Godkendt  

SB4-KI-U1  Nyt konstituerende fag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i software engineering 

- Godkendt 

SB4-KBS-U1 Nyt konstituerende fag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i software engineering 

- Godkendt med ændringer 

SM-EVO-U1  Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i software engineering 

- Godkendt med ændringer 

SM-EVOP-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i software engineering 

- Godkendt 

SM-INT-U1  Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i software engineering 

- Godkendt med ændringer 
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SM-INTP-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i software engineering 

- Godkendt med ændringer 

T-EMS1-U01 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og tekno-

logi 

- Godkendt med ændringer 

T-GTEA-U1  Nyt konstituerende fag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og teknologi 

- Godkendt 

T-GTEO-U1  Nyt konstituerende fag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og teknologi 

- Godkendt 

T-SIG12-U1  Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og tekno-

logi 

- Godkendt med ændringer 

VB-BEV2-U1 Nyt konstituerende fag på hhv. 2. og 4. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdstek-

nologi 

- Godkendt 

VB-DAT1-U1 Nyt valgfag, udbydes som suppleringsfag til civilingeniør-

uddannelsen i velfærdsteknologi samt til studerende fra an-

dre retninger 

- Godkendt 

XI-IT1-U1  Nyt valgfag på alle semestre af diplomingeniøruddannelsen 

informations- og kommunikationsteknologi 

- Godkendt 

 

JVP bemærkede, at der er sket en positiv udvikling, idet de fleste modulbeskrivelser 

og studieordninger er indkommet rettidigt. Der er heller ikke brug for så mange æn-

dringer i de fremsendte dokumenter.  

 

Det skal fremgå eksplicit af modulbeskrivelsen, hvorvidt afleveringer, projektrapport 

osv. er en eksamensbetingelse eller -grundlag – eller begge dele. Fremfor alt eksa-

mensgrundlaget skal fremgå meget tydeligt af modulbeskrivelsen. 

 

Der var enighed om, at fagligheder kan angives opdelt i ECTS i modulbeskrivelserne. 

Denne fordeling kan bruges som hjælp til vurderingen af arbejdsbelastningen. ECTS-

fordelingen er frivillig, og noteres i modulbeskrivelsernes kommentar-felt. Projekterne 

er en undervisningsmetode, ikke en faglighed. Derfor skal projekterne fordeles ind i 

fagligheds-ECTS, såfremt ECTS opdeling anvendes. 
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Antallet af forventede undervisningstimer skal fremgå af modulbeskrivelserne fra ef-

terårssemestret 2014. Det er dog vigtigt, at antallet ECTS ikke kobles til antallet un-

dervisningstimer, idet ECTS angiver de studerendes arbejdsbelastning, hvorimod un-

dervisningstimerne angiver, hvor meget undervisning de studerende skal modtage.  

 

6) Eventuelt 

a) Valg 2013 
Der var fredsvalg til alle VIP-, Odense-diplomingeniør- og MCI-mandater ved Studienæv-

net. Der var ingen kandidater blandt civilingeniørstuderende, hvilket betyder, at evt. repræ-

sentanter for civilingeniørstuderende skal udpeges af rektor.   

 

b) Værkstedskurser på diplomingeniøruddannelserne 

Det er nødvendigt at registrere, hvem der følger kurserne, og hvem der fritages. Derfor kan 

personlige fritagelsesbreve ikke undgås..  

 

c) Merit for Professionsbachelorer og KVU-uddannelser 
Fakultetet er ved at udarbejde retningslinjer for, hvilke uddannelser der kan give merit på 

hhv. diplomingeniør-, bachelor- og kandidatuddannelserne.  

 

 

***** 

 

 

 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 

                Formand             Referent 

 


