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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

den 13. december 2013 kl. 10:00-14:00 

i M305, Alsion, Sønderborg 
 

***** 

Til stede:  Stefan Veis Pennerup (SVP), Joachim Struve (JS), Ib Christensen (IC), John Erik 

Hansen (JH), Morten Hansen (MoH), Birgitte Lilholt Sørensen (BLS), Bent Hansen 

(BH), Alexandra Vahala Hvass (AVH), Henning Andersen (HA), Claus Holmegaard 

Bonnesen (ClHB), Studievejlederen Anmari Lundegaard (AL) deltog under punkt 3a 

Afbud fra:  Anders Jensen (AnJ), Thea Kingo Grøndal (TKG), Mads Brandt Rasmussen (MBR) 

og Bjørn Christian Jensen (BCJ) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

- Godkendt med ændringer 

2) Meddelelser 

a) Status på fremdriftsreform (AVH) 

De nye bekendtgørelser er endnu ikke offentliggjort. Uddannelsesministeriet har dog 

meddelt, at reglerne vedr. obligatorisk tilmelding til 30 ECTS pr. semester gælder fra 

september 2014 for bachelorstuderende optaget pr. den 1. september 2014. For alle andre 

studerende vil disse regler gælde fra og med den 1. september 2015.  

HA: Som følge af fremdriftsreformen er det meget vigtigt, at de nye studerende er klædt på 
til at kunne gennemføre en universitetsuddannelse. Derfor er der blevet nedsat et udvalg 
med henblik på at forbedre de nyindskrevne studerendes matematikkompetencer. Der vil 

være et tilbud om ekstra matematikundervisning for alle nye TEK-studerende inden eller 
umiddelbart efter studiestart. 

 

b) Valg til Studienævnet (HA/AVH) – Bilag 1  

Der er opstået en fejl under valget, idet to civilingeniørstuderende har ved en fejl stillet op til 
valg på diplomingeniør- listen, uden at valgsekretariatet har opdaget fejlen. De studerende 

har sendt en indsigelse mod valgets resultat. Det forventes, at de to civilingeniørstuderende 
udpeges af rektor, idet der ikke har været andre kandidater. 

 

c) Opfølgning på evaluering af censorordning på universiteterne (ClHB) 

Evalueringen viste, at der er for meget gensidig censur på universiteterne. Det er vigtigt at 

understøtte censorkorpset ved at bruge de eksterne censorer oftere. Der har også været en 
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høring vedr. 7-trinsskalaen. Høringen viste, at der ikke opleves problemer med skalaen i 

forbindelse med censur.  

3) Sager 

a) Studievejledningsaktiviteter læseåret 2012-13 (AL) – Bilag 2 

Der har været en mærkbar stigning af studerende på robotteknologi-uddannelsen. En stor del 
af henvendelserne vedrører matematik. For at afhjælpe dette har instituttet udbudt ekstra 

matematikundervisning. De studerende er dog faldet fra denne ekstra undervisning, hvilket 
er noget overraskende. Iflg. AL synes de studerende, at selv ekstra matematik er for svært. 
Det er vigtigt, at de studerende fra starten af ved, at uddannelsen er matematik-tung.  

 
AL har været opmærksom på, at mange af de studerende ikke kender til studieordningen, før 

de starter på uddannelsen, og at mange ikke ved, hvad en studieordning er. Bl.a. har mange 
studerende på energiteknologi-uddannelsen været overrasket over indholdet på uddannelsen. 
De havde ikke forventet, at skulle have så meget jura. AL indskærpede vigtigheden af, at de 

studerende kender til den uddannelse, de vælger. Ellers risikerer fakultetet, at mange 
studerende træffer forkerte valg, og at antallet studieskiftere stiger yderligere. Der var 

enighed i Studienævnet om, at studieordningerne skal være mere synlige. Derudover er det 
vigtigt, at der på alle uddannelserne er en mentor, som kommende studerende vil kunne 
kontakte. Studienævnet følger op på sagen. 

 

b) Valgfrihed på civilingeniøruddannelserne (HA) – Bilag 3 eftersendes  

Der er ved at blive udarbejdet en template på målbeskrivelse for individuelle 
studieaktiviteter.  
 

I henhold til Akkrediteringsrådet skal der ud over individuelle studieaktiviteter udbydes 
mindst 10 ECTS valgfag på kandidatuddannelser.  

 

c) Eksamensoversigter, vintereksamensperioden 2013-14 (AVH) – Bilag 4 

Reeksamensperioden er ikke angivet på flere eksamensoversigter. Reeksamensperioden skal 
anføres, evt. som en reeksamensuge. 
 

d) Afholdelse af eksamen i PDCED1-U2 i december 2013* - Bilag 5 

- Godkendt 

 

e) Undervisningsevalueringer, forårssemestret 2013 (HA) – Bilag 6 

i) Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi  

HA kontakter uddannelseskoordinatoren vedr. problemstillingerne i forbindelse med I-
DOT1. 

 

ii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen 

i robotteknologi  

Intet at bemærke 

 

iii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

Intet at bemærke 
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Der kommer en ny ramme for undervisningsevalueringer. Uddannelseskoordinatorerne 
får yderlige oplysninger på næstkommende møde i Uddannelsesforum.  

 

f) De Studerende i centrum (HA)  

i) Evaluering af puljen (forårssemestret 2013) – Bilag 7 

Det er vigtigt, at projektet bliver videreleveret i situationer, hvor de projekt-ansvarlige 

studerende dimitterer. SVP kontakter den ansvarlige for Arduino-projektet for at sikre, at 
det er blevet bragt videre.  

 
Der var enighed i Studienævnet om, at puljen på DKK 150.000 startes op til foråret 
2014. Forløbet vil have det samme tidsskema som i 2013. AVH sørger for advisering af 

de studerende. 

 

g) Godkendelse af studieforløb for studerende på IT Product Design med 

diplomingeniøruddannelse i interaction design – Bilag 8 

- Afslået. Løsningen, der har en indbygget forventning om, at de studerende tager på 

udlandsophold, er ikke holdbar. Der skal findes en anden løsning, eller også kan man 
ikke optage interaction studerende til studiestart i februar. 

 

h) Studienævnsmøderne i forårssemestret 2014 

Følgende datoer blev godkendt:  

Onsdag den 22. januar kl. 10:00-14:00 i Odense 
Torsdag den 13. februar kl. 10:00-14:00 i Odense 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  

13/70886 (BLS)* - Godkendt 
13/70897 (AnJ) - Godkendt 

13/71184 (AnJ) - Godkendt 
13/71921 (IC) - Godkendt 

13/72202 (AnJ) - Godkendt 
13/72205 (AnJ) - Godkendt 
13/73228 (AnJ) - Godkendt 

13/73300 (BLS) - Godkendt 
13/73314 (AnJ) - Godkendt 

13/73345 (AnJ) - Godkendt 
13/73349 (AnJ) - Godkendt 
13/73351 (AnJ) - Godkendt 

13/73353 (AnJ) - Godkendt 
13/73368 (AnJ) - Godkendt 

13/73369 (AnJ) - Godkendt 
 

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

13/72691 (BH) - Godkendt 

13/72747 (IC) - Afslået 
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13/73332 (AnJ) - Godkendt 

13/73333 (AnJ) - Godkendt 

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  

13/70772 (BH)* - Godkendt 
13/73367 (MoH) - Betinget godkendt  

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  

13/70904 (MoH)* - Godkendt 

13/71178 (BLS) - Godkendt 
13/71203 (MoH) - Godkendt  
13/71207 (BLS) - Godkendt 

13/72128 (MoH) - Afslået 
 

e) Dispensation fra tidsfrister 

13/70889 (BLS)* - Godkendt 
13/71820 (IC) - Godkendt 
13/71844 (AnJ)* - Afslået 

 

f) Dispensation ifm. manglende forudsætninger for deltagelse/manglende 

opfyldelse af eksamensbetingelserne 
13/70890 (BLS)* - Godkendt 

13/71301 (IC) - Betinget godkendt 
13/72586 (JH) - Godkendt 

13/73278 (BH) - Godkendt  
13/73340 (MoH) - Godkendt 
 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 

13/67642 (MoH)* - Godkendt 
13/70311 (IC) - Godkendt 

13/70359 (MoH) - Godkendt 
13/71304 (IC) - Godkendt 
13/71981 (MoH) - Godkendt 

13/71969 (MoH) - Godkendt 
13/73319 (IC) - Godkendt 

 

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

13/71116 (BH)* - Godkendt  
13/72051 (BLS) - Godkendt 

13/72167 (MoH) - Betinget godkendt 
13/72875 (IC) - Godkendt 
13/73208 (IC) - Godkendt 

13/73224 (IC) - Godkendt 
13/73309 (MoH) - Godkendt 

13/73322 (IC) - Godkendt 
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i) Ansøgning om forhåndsmerit - Danmark 

13/71335 (IC) - Godkendt 

13/72047 (MoH) - Godkendt 
13/72173 (JH) - Godkendt 

13/72179 (JH) - Godkendt 
13/72195 (JH) - Godkendt 
13/72196 (JH) - Godkendt  

13/72197 (JH) - Godkendt  
13/72381 (AnJ) - Godkendt  

13/72673 (AnJ)  - Godkendt 
13/72716 (BH) - Godkendt 
13/72921 (JH) - Godkendt 

13/72936 (AnJ) - Godkendt 
13/72938 (AnJ) - Godkendt 

13/73121 (MoH) - Godkendt 
13/73199 (BH) - Godkendt 
13/73225 (MoH) - Afventer 

13/73339 (MoH) - Godkendt 
 

j) Ansøgning om merit – Danmark 
13/68485 (BLS) - Godkendt 

13/70907 (MoH)* - Godkendt 
13/71875 (BLS) - Godkendt 

13/72374 (BLS) - Godkendt 
 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 

13/70805 (BH) - Delvist godkendt 

13/70807 (AnJ)* - Godkendt 
13/70895 (BLS)*  - Delvist godkendt 

13/71195 (BH) - Godkendt 
13/72049 (AnJ) - Godkendt 
13/72702 (JH) - Godkendt 

13/72776 (JH) - Godkendt 
13/73302 (AnJ)  - Godkendt  

 

l) Ansøgning om merit – udland 

13/70899 (BH) - Delvist godkendt 
13/71917 (AnJ) - Afslået 

13/71941 (BH) - Godkendt 
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m) Klage over Studienævnets afgørelse 

13/68344 (BLS) - Fastholder den tidligere afgørelse 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger – Bilag 9 

ITI 

a) Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik, Studieordning 2013, Version 1.1 

- Godkendt 
 

MCI 

b) Kandidatuddannelsen i IT, Product Design, Studieordning 2013 
- Godkendt med ændringer 

 
MMMI 

c) Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi, 

Studieordning 2012, Version 1.2 
- Godkendt 

d) Civilingeniøruddannelsen i Robotteknologi, Studieordning 2013, Version 1.2 

- Godkendt 
 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 10 

ITI 

7838841 Godkendes som valgfag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (Akustik) 

- Godkendt 

CK-FKO3-U2 Godkendes som valgfag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (Akustik) 

- Godkendt 

D-FSCS-U1* Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

maskinteknik 

- Godkendt af studienævnsformanden 

D-FSP5-U01* Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

maskinteknik 

- Godkendt af studienævnsformanden 

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

videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt 

GX-IBL-U01 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i global management and 

manufacturing 

- Godkendt 

KC-MDA-U02 Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i 

fysik og teknologi 

- Godkendt 



7 
 

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

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product 

development and innovation 

- Godkendt 

X-GIBL-U1 Ændringer i valgfag på global management and 

manufacturing (til udvekslingsstuderende) 

- Godkendt 

 

KBM 

TK-CBIO-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og 

kemi 

- Godkendt 

TK-MIKF-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og 

kemi 

- Godkendt 

TK-RMEK-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og 

kemi 

- Godkendt 

TK-SEPA-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og 

kemi 

- Godkendt 

X-BIO1-U02 Ændringer i valgfag for udvekslingsstuderende på kemi og 

miljøteknologi 

- Godkendt 

XC-NAT-U01* Godkendes som nyt valgfag på 1. og 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i kemi 

- Godkendt af studienævnsformanden 

 

 

MCI 

MCINFO-U1 Ændringer i valgfag/profilfag (Nanoteknologi) på 2. 

semester af civilingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Godkendt 

MCMMM2A-U1 Nyt valgfag på 3. semester af civilingeniøruddannelsen i 

mekatronik 

- Godkendt 
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NAIRES-U2 Ændringer i valgfag på 3. semester af kandidatuddannelsen 

IT product design 

- Godkendt med ændringer 

NATHES-U2 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af 

kandidatuddannelsen IT product design 

- Godkendt 

 

MMMI 

07005701 (FY523) Godkendes som konstituerende fag på 4. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og 

teknologi 

- Godkendt 

15000701 (DM507) Godkendes som konstituerende fag på 4. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i software 

engineering 

- Godkendt 

RB-ROB5-U1 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

elektroteknik 

- Godkendt 

RMEMB3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt 

SB4-KI-U1 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

informations- og kommunikationsteknologi 

- Godkendt 

 SB-KOM-U1 Nyt valgfag på 4. semester af diplomingeniøruddannelsen i 

informations- og kommunikationsteknologi 

- Godkendt 

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

civilingeniøruddannelsen i software engineering 

- Godkendt med ændringer  

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

civilingeniøruddannelsen i software engineering 

- Godkendt med ændringer 

XI-AI2-U1 Nyt valgfag til udvekslingsstuderende (software 

engineering, bachelor) 

- Godkendt 

X-MAM1-U02 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

elektroteknik 

- Godkendt 

X-PMA1-U02 Godkendes som valgfag på den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 
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- Godkendt 

XI-PSE2-U1* Nyt valgfag på diplomingeniøruddannelsen informations- 

og kommunikationsteknologi 

- Godkendt 

 

c) Ændring af eksamensform – Bilag 11 

I-AUT2-U1*  Ændring af forudsætningerne samt evalueringsform  

RMMUST-U1 Ændring af eksamensform til inter censur 
  Ok selv om den ene underskrift mangler 
    

 

6) Eventuelt 
a) Kandidatuddannelsen i Operations Management (HA) 

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af 
gennemført prækvalifikation truffet afgørelse om godkendelse af kandidatuddannelsen i 

operations management. Godkendelsen er betinget af, at Syddansk Universitet opnår en 
positiv institutionsakkreditering. Uddannelsen forventes at blive udbudt tidligst pr. februar 

2015, men mest sandsynligt pr. februar 2016. 
 

***** 


