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Referat for konstituerende møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 10:00-14:00 

i Møde 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

 

Til stede:  Thomas Lykke Navntoft (TLN), Mikkel Bosack Simonsen (MBS), Jesper Birch Carl-

sen (JBC), John Erik Hansen (JH), Ole Dolriis (OD), Sabrina Kretschmann (SK), Ib 

Christensen (IC), Anders Jensen (AnJ), Lene Pedersen (LePe), Alexandra Vahala 

Hvass (AVH), Henning Andersen (HA), Claus Holmegaard Bonnesen (ClHB) 

Afbud fra:  Søren Jensen (SJ), Kirstine Winding Nielsen (KWN) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

- Godkendt 

2) Præsentation af medlemmer og observatører (HA) 

Studienævnets medlemmer samt observatører præsenterede sig for hinanden. HA orienterede de nye 

medlemmer om tidligere sagsgange i Studienævn. Studienævnet var enigt i, at der ikke var grund til 

at ændre sagsgangene ud over de ændringer, der fremgik af punkt 3e. 

3) Sager 

a) Valg af formand og næstformand (HA) 
i) Valg af formand: John Erik Hansen blev valgt med akklamation. 

ii) Valg af næstformand: Thomas Lykke Navntoft blev valgt med akklamation. 

iii) Indstilling af studieleder: Henning Andersen blev indstillet som studieleder med akkla-

mation. 

iv) Udpegning af faste observatører: Henning Andersen, Alexandra Vahala Hvass og Claus 

Holmegaard Bonnesen blev udpeget som faste observatører i Studienævnet. Derudover 

blev Ole Dolriis udpeget som fast observatører ved de møder, hvor han ikke fungerer 

som suppleant for John Erik Hansen. 

v) Fordeling af uddannelser mellem Studienævnets medlemmer i repræsentationsgruppe I: 

 

 Lene Pedersen: Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi (og bio-

teknologi), civilingeniøruddannelsen i kemi, civilingeniøruddannelsen i miljø-

teknologi, diplomingeniøruddannelsen i kemiteknik samt den tekniske diplom-

uddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi 
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 Anders Jensen: Diplomingeniøruddannelsen i integreret design, diplomingeniør-

uddannelsen i bygningsteknik, diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik samt 

civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

 Ib Christensen: Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik, 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik, diplomingeniøruddannelsen i mekatro-

nik, den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i innovation and business, 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business, diplomingeniøruddannelsen 

i interaction design samt kandidatuddannelsen i it product design 

 Ole Dolriis: Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i robotteknologi, 

civilingeniøruddannelsen i robotteknologi, den teknisk-videnskabelige bachelor-

uddannelse i velfærdsteknologi, civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi, 

den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i software engineering, civilin-

geniøruddannelsen i software engineering, diplomingeniøruddannelsen i infor-

mations- og kommunikationsteknologi 

 John Erik Hansen: Diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik, diplomingeniør-

uddannelsen i stærkstrømsteknologi, den teknisk-videnskabelige bacheloruddan-

nelse i fysik og teknologi, civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi, den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi og civilingeniørud-

dannelsen i energiteknologi 

 Søren Jensen: den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation, civilingeniøruddannelsen i product development and in-

novation, diplomingeniøruddannelsen i global management and manufacturing 

og diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 

 

Det er Studienævnets medlemmer i repræsentationsgruppe I’s opgave at orientere den på-

gældende uddannelseskoordinator om begrundelsen for Studienævnets afgørelse i situatio-

ner, hvor Studienævnets afgørelse går imod uddannelseskoordinatorens indstilling. En und-

tagelse fra denne regel er den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniør-

uddannelsen i software engineering, hvor det er uddannelsesdirektørens opgave at orientere 

uddannelseskoordinatoren i disse situationer.  

 

b) Mødedatoer i forårssemestret 2014 (AVH) 
Følgende datoer blev godkendt: 

Torsdag den 13. marts kl. 10:00-14:00 i Odense  

Torsdag den 10. april kl. 09:00-14:00 i Odense  

Onsdag den 14. maj kl. 10:00-14:00 i Odense 

Mandag den 23. juni kl. 10:00-14:00 i Sønderborg 

 

c) De studerende i centrum (HA) 

i) Pulje til styrkelse af studiemiljøet ved Det Tekniske Fakultet – Bilag 1 
AVH sørger for, at de studerende bliver orienteret om puljen med postere, infotavler, 

hjemmesiden, BlackBoard samt en fælles mail i starten af februar måned. Poster-

udkastet blev godkendt. Dog skal også tidligere bevilgede projekter fremgå af posteren.  

 

d) Digitale eksamener (AVH) 
Der har ikke været store problemer ud over BlackBoard nedbruddet. IT-chefen er blevet 

bedt om en redegørelse for nedbruddet til uddannelsesrådets næste møde.  
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Det Tekniske Fakultet er det eneste fakultet på SDU, som tillader brugen af mobiler (i fly-

funktion) til digitalisering af håndskrevne notater. Der var dog enighed i Studienævnet om, 

at det fortsat skal være tilladt at bruge mobiltelefoner til digitalisering. 

 

e) Sagsgange i Studienævnet (AVH) – Bilag 2 
Sagsgangene blev godkendt med de foreslåede ændringer. Der var enighed om at fjerne kra-

vet om, at de studerende skal vedlægge karakterudskriften til deres ansøgning, idet den ka-

rakterudskrift, der hentes af Studienævnssekretariatet, er af bedre kvalitet. 

4) Meddelelser 

a) Bekendtgørelsesændringer som følge af studiefremdriftsreformen (AVH og 

ClHB) 
Der er blevet nedsat en SDU-Task Force bestående af repræsentanter fra fakulteterne samt 

Studieservice, for at aftale implementeringen af studiefremdriftsreformen. Den vigtigste op-

gave er at finde en løsning til implementering af tvungen tilmelding til 30 ECTS pr. seme-

ster, som er en stor (STADS)-teknisk udfordring samt en personalemæssig belastning for 

Studieservice.  

 

I praksis gælder den tvungne tilmelding på 30 ECTS pr. semester for nye bachelorstuderen-

de fra september 2014 og øvrige studerende fra september 2015. Dermed påvirkes 1. seme-

ster af reformen, og de deraf følgende skærpelse af, at førsteårsprøven skal være bestået in-

den udgangen af den studerendes første studieår. Dette betyder, at fakultetet skal have et 

stort fokus på studiestart og støttefunktioner i forbindelse heraf. Det undersøges nærmere, 

om førsteårsprøven skal udvides til at omfatte dele af eller hele 2. semester af bachelor- og 

diplomingeniøruddannelserne. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt at opdele de helt sto-

re moduler 30 ECTS til to-tre moduler. Reformen kræver også, at de studerende er meget 

opmærksomme på de gældende regler om sygeprøver. 

 

JBC spurgte, om TEK har overvejet adgangsbegrænsning for at udelukke uegnede studeren-

de. HA orienterede om, at der som udgangspunkt ikke er adgangsbegrænsning, fordi der ik-

ke altid er direkte sammenhæng mellem adgangsgivende eksamen og studiefremgang. Ad-

gangsbegrænsning bliver dog indført på de uddannelser, hvor vi har mange ansøgere.  

 

Fremdriftsreformen åbner muligheden for studiestartsprøve, som kunne fx være en obligato-

risk aktivitet på 1. semester (aflevering af en portefølje eller lign.) på alle bachelor- og di-

plomingeniøruddannelser.  

 

Bekendtgørelsesændringen gør det muligt at overføre merit fra udlandsophold administrativt 

på basis med forhåndsmerit. Det er en forudsætning for den administrative behandling af 

merit, at alle fag på forhåndsmeritten er fulgt og bestået. Samtidig forpligtes de studerende 

til at søge om ny forhåndsmerit ved ændringer i de fag, der følges under udlandsopholdet. 

 

I forbindelse med optagelse forpligtes de studerende også til at søge om merit for tidligere 

beståede uddannelseselementer på samme niveau. 

 

Studerende, der indskrives på kandidatuddannelsen på dispensation på grund af uafsluttet 

bacheloruddannelse har krav på automatisk ret til optagelse på kandidatuddannelsen, når ba-
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cheloruddannelsen er afsluttet. Det bliver nødvendigt, at Studienævnet beskriver for hver 

uddannelse, hvornår en ansøgning om dispensations-indskrivning vil kunne imødekommes.  

 

Studerende, der skal supplere for at blive optaget på en kandidatuddannelse, kan kun følge 

suppleringsfag i efterårssemestret. Samtidig skal det bemærkes, at SDU betaler for disse 

suppleringsaktiviteter, som ikke er STÅ-bærende. 

 

Det, at en studerende automatisk er tilmeldt reeksamen ved udeblivelse vil kræve flere ad-

ministrative ressourcer.  

 

Bekendtgørelsesændringerne udfordrer uddannelserne, som de udbydes nu, og gør ændrin-

ger nødvendige. ClHB sender et notat vedr. fremdriftsreformen til alle uddannelseskoordina-

torer.  

 

b) Uddannelsesberetning og akkreditering, herunder de nye delpolitikker (HA) 
Delpolitikkerne er blevet justeret på baggrund af erfaringer fra den tidligere gennemførte 

uddannelsesberetning og kravene i forbindelse med institutionsakkrediteringen. Der afhol-

des orienteringsmøder vedr. uddannelsesberetning og delpolitikker for uddannelseskoordina-

torerne i uge 4 og 5.  Formålet med Uddannelsesberetningerne skal blandt andet udgøre den 

enkelte uddannelses opfølgning på kvalitetspolitikkens delpolitikker. Uddannelsesberetnin-

gerne udarbejdes af den pågældende uddannelseskoordinator i samarbejde med uddannel-

sesudvalget. De første møder med ledelsen afholdes i marts måned. Fakultetets uddannel-

sesberetning skal foreligge i juni. SN bliver orienteret om denne beretning.  

 

Årets Gang opdateres svarende til delpolitikkernes krav.  

 

Der var enighed om at AVH offentliggør ECTS-konverteringstabellen for partneruniversite-

ter på Studienævnets hjemmeside, jf Delpolitik 7 for studieadministration og studievejled-

ning. 

 

c) Høring om talent (HA) – Bilag 3 
Bekendtgørelsesforslaget drejer om en talentindsats for studerende, som skal gøre det muligt 

for de studerende at opnå anerkendelse/følge ekstra fag. Forlaget kan dog være problema-

tisk, hvis det skaber inflation eller konkurrence mellem universiteter, eller hvis det medfører 

en opdeling i A- og B-dimittender. Det er Studienævnets holdning, at eksamensbeviserne 

skal angive den nødvendige standard for uddannelserne, og at dimittender ikke skal opdeles 

i A- og B-hold.  

 

d) Titler på diplomingeniøruddannelser (HA) 
Der er kommet nye titler på følgende diplomingeniøruddannelser til studiestart september 

2014: 

• Diplomingeniør i Stærkstrømsteknologi (do i KOT) 

• Diplomingeniør i Kemi og bioteknologi (do i KOT) 

• Diplomingeniør i Elektronik og datateknik (I KOT 2014 Elektro) 

• Diplomingeniør i Produktion (do i KOT)    

 

e) Specifikke adgangskrav på diplomingeniøruddannelser (HA) 
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TEK ønsker at tilføje et specifikt adgangskrav om engelsk B på diplomingeniøruddannelser-

ne. Dette hænger sammen med at undervisning på 5. semester og opefter sker på engelsk, 

hvis der er udvekslingsstuderende til stede. TEK støtter også, at der kommer et specifikt ad-

gangskrav om dansk A på diplomingeniøruddannelser, der udbydes på dansk. Specifikt ad-

gangskrav betyder, at faget skal være bestået. 

5) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
13/73698 (AnJ)* - Godkendt 

13/73847 (AnJ)* - Godkendt 

13/73848 (AnJ)* - Godkendt 

13/73914 (SJ)* - Godkendt 

13/73991 (AnJ)* - Godkendt 

13/73992 (AnJ)* - Godkendt 

13/73994 (IC)* - Godkendt 

13/74226 (AnJ)* - Godkendt 

13/74227 (AnJ)*  - Godkendt 

14/28 (JH) - Godkendt 

14/230 (JH) - Betinget godkendt 

14/958 (AnJ) - Godkendt 

14/1120 (JH)   - Delvist godkendt. 

 

Studienævnet indskærpede vejlederens pligt til at have løbende kontakt til de studerende 

samt om at holde sig opdateret om, hvor langt den studerende er nået. Det er en del af vej-

ledningspligten at vejlederne indkalder de studerende til vejledningsmøder.  

 

b) Dispensation fra eksamensform, -indhold og/eller -omfang  
14/1429 (AnJ)* - Godkendt 

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
14/1126 (SJ)* - Godkendt 

  

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
- Ingen sager 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
13/73918 (SJ)* - Godkendt 

13/74493 (JH) - Afslået 

14/526 (SJ)* - Betinget godkendt 

 

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

se af eksamensbetingelserne 
13/74687 (AnJ) - Bortfaldet  

13/75294 (SJ) - Godkendt 
14/364 (LePe) - Afslået  

14/1020 (JH) - Godkendt 
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14/1142 (JH) - Godkendt 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
13/73986 (JH) - Godkendt 

14/873 (SJ) - Godkendt 

14/877 (AnJ) - Godkendt 

14/891 (AnJ) - Godkendt 

14/893 (AnJ) - Godkendt 

14/896 (AnJ) - Godkendt 

 

h) Øvrige dispensationer 

12/11831 (JH)* - Godkendt af Studienævnsformanden  
13/73691 (AnJ) - Godkendt 

13/73697 (AnJ) - Afslået 

13/73838 (IC) - Godkendt 

13/73840 (IC) - Godkendt 

13/73842 (IC) - Godkendt 

13/75297 (JH) - Godkendt 

14/37 (SJ) - Delvist godkendt 

 

i) Ansøgning om fo rhåndsmerit – Danmark 
13/73225 (JH) - Godkendt, forudsat at den studerende er enig i ændringen  

13/73916 (AnJ)* - Godkendt 

13/73920 (JH)* - Godkendt 

13/75040  (SJ) - Godkendt  

13/75051 (JH) - Godkendt 

13/75631 (IC) - Godkendt 

14/63 (LePe) - Bortfaldet 

14/586 (SJ) - Godkendt 

14/980 (LePe) - Godkendt 

14/1115 (AnJ) - Godkendt 

 

j) Ansøgning om merit – Danmark 
13/74412 (JH) - Godkendt 

13/75298 (IC) - Godkendt 

14/905 (SJ) - Godkendt 

14/1111 (LePe) - Afslået 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
13/74430 (SJ) - Godkendt 

14/589 (SJ) - Godkendt 

14/968 (SJ) - Godkendt 

14/1023 (AnJ) - Godkendt 

14/1042 (SJ) - Delvist godkendt 

 

l) Ansøgning om merit – udland 
14/1118 (SJ) - Afventer 
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m) Klager over Studienævnets afgørelser 
13/65327 (AnJ) - Studienævnet fastholder sit tidligere afslag.  

 

6) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

Fælles – Bilag 4 eftersendes 

i. Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Det Tekniske Fakultet, ge-

nerelle bestemmelser, kapitel 1-8 

- Godkendt 

ii. Studieordning for de teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser ved Det Tekni-

ske Fakultet, generelle bestemmelser, kapitel 1-8 

- Godkendt 

iii. Studieordning for civilingeniøruddannelserne ved Det Tekniske Fakultet, gene-

relle bestemmelser, kapitel 1-8 

- Godkendt 

 

MCI – Bilag 5 

iv. Kandidatuddannelsen i IT Product Design, Studieordning 2013 

- Godkendt 

MMMI – Bilag 6 

v. Civilingeniøruddannelsen i Robotteknologi, Studieordning 2013, version 1.2 

- Godkendt 

vi. Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering, Studieordning 2013, Version 

1.0* 

- Godkendt 

 

a) Modulbeskrivelser –Bilag 7  
ITI 

9334001*  Godkendt som valgfag på diplomingeniøruddannelserne i 

global management and manufacturing og produktionstek-

nik 

- Godkendt 

CK-FKO3-U1 Ændring af koden af konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik og valgfag 

på 2. semester af civilingeniøruddannelsen i fysik og tek-

nologi (Akustik) fra CK-FKO3-U2 til CK-FKO3-U1 

- Godkendt 

CK-FKO8-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-INB1-U1 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

bygningsteknik 

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

niøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt 

M-PTE4-U01 Ændring af koden af konstituerende fag på 4. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik fra M-PTE4-

U02 til M-PTE4-U01 

- Godkendt 

PDXSET2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med koden PDXSET2-U2 

X-P-FEM-U1* Nyt valgfag til udvekslingsstuderende i bygningsteknik. 

Udgør en del af X-FEM 

- Godkendt 

 

KBM 

10005401 (KE814) Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i ke-

mi 

- Godkendt 

X-SDV-U1 Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i ke-

mi 

- Afslået 

 

MMMI 

I-AFP1-U01 Ændringer i konstituerende fag på 7. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i informations- og kommunikationstek-

nologi 

- Godkendt 

I-IPD1-U02 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i informations- og kommunikationstek-

nologi  

- Godkendt 

T-AKU-U1* Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelserne i elektroteknik og stærkstrømsteknik 

- Godkendt 

T-EOP-U1* Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelserne i elektroteknik og stærkstrømsteknik 

- Godkendt 

VB-BIO3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdstekno-

logi 

- Godkendt 
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VB-ELE1-U1 Nyt særfag på 2. semester af den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

- Godkendt med ændringer som nyt suppleringsfag til 

civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi 

VB-KIN1-U1 Nyt særfag på 2. semester af den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

- Godkendt med ændringer som nyt suppleringsfag til 

civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi 

X-BCD5-U01 Godkendes som valgfag på den teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelse i lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt  

XI-AI2-U1 Godkendes som valgfag på den teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelse i lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt 

X-ORG1-U02  Godkendes som valgfag på den teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelse i lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt 

 

7) Eventuelt 

a) Rådgivende ansættelsesudvalg – dekan på TEK (HA)  
Der er blevet nedsat et rådgivende ansættelsesudvalg. Stillingsoplaget kommer i slutning af 

februar måned, og det forventes at den nye dekan starter i juni.  

 

Ny dekan vil være udpeget på det tidspunkt, hvor der skal ansættes en ny institutleder på 

MMMI i forbindelse med at den nuværende institutleder går på pension. 

 

b) Generel dispensation til afmelding fra reeksamen i RMMUST-U1 i vinter-

eksamensperioden 2013-14 (OD) 
Studienævnet godkendt, at de studerende kan få en generel dispensation til at afmelde sig 

reeksamen. Godkendelsen begrundes med det store antal studerende, som er dumpet den or-

dinære eksamen i både RMMUST-U1 og RMROVI1-U1. 

 

***** 

 

 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 

                Formand             Referent 

 


