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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Torsdag den 13. februar 2014 

i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

Til stede:  Anders Jensen (AnJ), John Erik Hansen (JH), Ole Dolriis (OD), Søren Jensen (SJ), 

Thomas Lykke Navntoft (TLN), Line Amtorp Poulsen (LAP, suppleant for Jesper 

Birch Carlsen), Mikkel Bosack Simonsen (MBS), Ib Christensen (IC), Lene Pedersen 

(LePe), Kirstine Winding Nielsen (KWN), Alexandra Vahala Hvass (AVH), Claus 

Holmegaard Bonnesen (ClHB), Henning Andersen (HA) 

Afbud fra:  Sabrina Kretschmann (SK), Jesper Birch Carlsen (JBC) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

- Godkendt med ændringer 

2) Meddelelser 

a) Fremdriftsreformen (HA) 
Der bliver afholdt et orienteringsmøde for alle studienævns-studentermedlemmer ved SDU 

den 19. marts. Syddanske studerende står for mødet.  

Det er nødvendigt at se nærmere på indholdet af førsteårsprøven som følge af fremdriftsre-

formen. Sagen er allerede blevet drøftet ved Uddannelsesforum, hvor der var delte meninger 

om opdeling af de store moduler på bachelor- og diplomingeniøruddannelsernes første se-

mestre. Foreløbig vil der ikke fra Fakultetets side være krav om ændringer i kursusfordelin-

gen, men det forventes, at behovet herfor bliver drøftet løbende. LAP gjorde opmærksom på, 

at det har store konsekvenser for den studerendes SU, at et stort modul på 30 ECTS dumpes. 

Samtidig udtrykte studenterrepræsentanterne bekymring for, at evt. svage studerende kan gå 

videre på uddannelsen med store moduler, hvis vedkommende er med i en fagligt stærk 

gruppe. HA fremhævede, at det er afgørende, hvordan eksamen er opbygget. Samtidig har 

underviserne et stort ansvar for at sikre, at den studerende efter bestået eksamen har den 

nødvendige viden, færdigheder og kompetencer. 

Det er meget vigtigt at de studerende bliver orienteret om evt. dårligt studieforløb så tidligt 

som muligt, og at de studerende studerer aktivt helt fra starten. Det er ikke muligt at indføre 

krav om motiverede ansøgninger for studerende, der optages i kvote 1.  
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b) Kvalifikationsnævnets afgørelse vedr. merit og konsekvenserne heraf (AVH) – 

Bilag 1 
Det er meget vigtigt at modulbeskrivelsernes målbeskrivelser svarer til de kompetencer, de 

studerende opnår under kurserne.  

c) Studievejledningen på TEK (ClHB) 
Anmari Lundegaard går på pension den 1. april 2014, og vejlederstillingen er blevet opslået. 

Som følge af bl.a. studiefremdriftsreformen og det øgede fokus på studiestartsvejledningen 

er studievejlederens opgaver ændret, og den nye studievejleder flytter organisatorisk fra 

TEK Uddannelse og Kvalitet til TEK Kommunikation og Internationalisering. 

d) Censur og censorafregning (ClHB) 
Fakultetet har modtaget en klage over afregningen i forbindelse med censur af en afsluttende 

eksamen. Det er meget vigtigt, at den reserverede tid til censur svarer til den fastsatte tid på 

censorafregningsblanketten. Det er også vigtigt at orientere censorerne om de fastsatte nor-

mer forud for eksamen.. 

3) Sager 

a) Høring over Principper for studiestart (HA) – Bilag 2 
Studienævnet støttede op om initiativet vedr. principper for indhold og form af studiestarts-

aktiviteter for alle på SDU.  

Principperne gælder for hele SDU, og giver dermed plads til fortolkning på de enkelte fakul-

teter. Samtidig er der tale om et minimumskrav. 

Studienævnet besluttede, at det skal fremgå af modulbeskrivelserne for 1. semester, at aka-

demisk studieforberedelse indgår i undervisningen.   

Studienævnet fremhævede, at principperne også gælder for de kandidatstuderende, der ikke 

har adgangsgivende eksamen fra SDU, med mindre det tydeligt fremgår, at det pågældende 

princip kun gælder for bachelorstuderende. Derudover er det vigtigt, at også kandidatstude-

rende modtager undervisning i akademisk redelighed. 

b) Digitale eksamener (AVH) 
Digital aflevering af afsluttende projekter bliver muligt via PU:RE fra den 1. april. Der er 

dog så mange uafklarede spørgsmål, at Studienævnet besluttede, at digital aflevering først 

bliver obligatorisk ved TEK fra og med den 1. september 2014. AVH undersøger, om det er 

muligt for eksterne censorer at få adgang til PU:RE, og om opgaven kan printes eller down-

loades fra PU:RE. Derudover undersøger hun, hvad for nogle krav PU:RE stiller for under-

visere og censorer og deres udstyr. Det er også nødvendigt at afklare, om systemet kan klare 

spidsbelastning (samtidig uploading af mange opgaver), eller om afleveringsfristen skal 

spredes for at forhindre systemnedbrud. 
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I forhold til digitale eksamener er det vigtigt, at disse eksamener koordineres for at forhin-

dre, at BlackBoard overbelastes. AVH sender en orienteringsmail herom til institutterne. 

c) De studerende i centrum (AVH) 
Opslag vedr. TEKs pulje kommer på sdu.dk i dag, posters er ved at blive trykket. 

d) Klage over reduceret undervisning (HA) – Bilag 3 
Fremover vil det fremgå af modulbeskrivelsen, hvor meget undervisning de studerende kan 

forvente at få. Små valgfag fx på kandidaten kan efter ansøgning få reduceret eller ændret 

undervisningsform på grund af holdstørrelsen, men obligatoriske dele af undervisningen skal 

køre med det planlægte antal timer uanset antal studerende. HA orienterer institutlederne 

herom.  

e) Adgangsbegrænsning på kandidatuddannelserne (HA) 
Der er et stort bacheloroptag på civilingeniøruddannelserne i energiteknologi, PDI, software 

engineering og robotteknologi. Studienævnet besluttede derfor at der bliver der indført en 

adgangsbegrænsning på disse uddannelser, hvor studerende med retskravsbachelor har første 

prioritet og studerende med en anden adgangsgivende uddannelse vil blive optaget, forudsat 

at der er pladser. Her vil man fokusere på adgangsgivende karakterer og give evt. særlige 

fagligheder mere vægt. Tallene meldes ud nu, men vil kunne tilpasses løbende. 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
14/2618 (LePe) - Godkendt 

14/2634 (IC) - Godkendt 

14/3197 (AnJ) - Godkendt 

14/3353 (SJ) - Godkendt 

14/3560 (AnJ)  - Godkendt    

14/3562 (AnJ) - Godkendt 

14/3582 (IC) - Godkendt 

 

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg 
14/1994 (OD)* - Godkendt 

14/2094 (LePe)* - Afslået  
14/2448 (IC)* - Godkendt 

14/2944 (SJ) - Afslået 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
- Ingen sager 

 
Studienævnet fremhævede vigtigheden af, at de studerende søger om særlige prøvevilkår 

rettidigt. AVH sørger for, at der kommer information om ansøgningsfristen på infotavlerne. 
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e) Dispensation fra tidsfrister 
14/1972 (SJ)* - Godkendt 

14/3105 (LePe) - Godkendt 

14/3675 (JH) - Godkend 

14/3706 (SJ) - Betinget godkendt 

 

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

se af eksamensbetingelserne 
14/1807 (OD)* - Godkendt 

14/2939 (SJ) - Godkendt 

14/2948 (OD) - Afslået 

14/2950 (OD) - Afslået 

14/2953 (OD) - Afslået 

14/3130 (LePe) - Godkendt 

14/3182 (LePe) - Delvist godkendt 

14/3223 (AnJ) - Delvist godkendt 

14/3298 (LePe) - Godkendt 

14/3334 (AnJ) - Godkendt 

14/3450 (AnJ) - Godkendt 

14/3584 (LePe) - Godkendt 

14/3612 (LePe) - Delvist godkendt 

14/3671 (SJ) - Godkendt 

14/3674 (SJ) - Godkendt 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
14/2051 (OD)* - Godkendt 

14/2080 (AnJ)* - Godkendt 

14/3658 (OD) - Godkendt 

14/3660 (OD) - Godkendt 

14/3664 (OD) - Godkendt 

14/3667 (OD) - Godkendt 

 

h) Øvrige dispensationer 
14/3636 (IC) - Godkendt 

14/3646 (LePe) - Godkendt 

14/3672 (SJ) - Bortfaldet 

14/3673 (SJ) - Bortfaldet 

14/3719 (AnJ) - Afslået 

14/3723 (AnJ) - Afslået 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit – Danmark 
14/2415 (SJ) - Afventer 

14/3130 (LePe) - Godkendt 

14/3134 (LePe) - Godkendt 

 
Studienævnet opfordrer til, at generiske valgfag som kan tages af både bachelor- og kandi-

datstuderende, udbydes på kandidatuddannelserne.  
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j) Ansøgning om merit – Danmark 
14/1111 (LePe) - Afslået 

14/3447 (LePe) - Afslået 

14/3587 (LePe) - Godkendt 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
14/1842 (SJ) - Afventer 

14/1843 (SJ) - Godkendt 

14/1852 (AnJ) - Godkendt 

14/2438 (AnJ) - Afslået 

14/2442 (AnJ) - Afslået 

14/3069 (SJ) - Delvist godkendt 

14/3097 (SJ) - Delvist godkendt  

14/3226 (SJ) - Godkendt 

14/3592 (SJ) - Godkendt 

14/3601 (AnJ) - Godkendt 

14/3610 (AnJ) - Godkendt 

14/3654 (SJ) - Godkendt  

14/3709 (SJ) - Godkendt 

14/3718 (SJ) - Godkendt 

14/3722 (SJ) - Godkendt 

  

l) Ansøgning om merit – udland 
- Ingen sager 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

KBM 

i. Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi, Studieordning 2014, Version 1.0 

- Godkendt. Studienævnet bemærkede, at jobprofilen skal rettes svarende 

til den nye vejleding til efteråret 2014.  

 

b) Modulbeskrivelser  
ITI 

X-STL2-U2 Nyt valgfag til udvekslingsstuderende (structural enginee-

ring, BSc). Samlæses med B-STL2-U2 

- Godkendt 

XP-STL2-U1 Nyt valgfag til udvekslingsstuderende (structural enginee-

ring, BSc). Samlæses med B-STL2-U2 

- Godkendt 

 

KBM 

EM-CTPI-U1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af civilingeniørud-

dannelsen i miljøteknologi 

- Godkendt med ændringer 
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EM-DEFS-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i miljøteknologi 

- Godkendt med ændringer 

EM-GLSU-U1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af civilingeniørud-

dannelsen i miljøteknologi 

- Godkendt med ændringer 

 EM-INSY-U1 Nyt valgfag på 3. semester af civilingeniøruddannelsen i 

miljøteknologi 

- Godkendt med ændringer 

EM-LCAB-U1 Nyt valgfag på 3. semester af civilingeniøruddannelsen i 

miljøteknologi 

- Godkendt med ændringer 

EM-MFA-U1  Nyt valgfag på 2. semester af civilingeniøruddannelsen i 

miljøteknologi 

- Godkendt med ændringer 

EM-SWPR-U1 Nyt valgfag på 2. semester af civilingeniøruddannelsen i 

miljøteknologi 

- Godkendt med ændringer 

EM-WAM1-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i miljøteknologi 

- Godkendt med ændringer 

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

geniøruddannelsen i kemiteknik 

- Godkendt. Studienævnet bemærkede, at det er vig-

tigt, at de studerende orienteres om, at manglende 

aflevering af opgaver påvirker deres bedømmelse i 

negativ retning 

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

nisk-videnskabelige bachelor i kemi og bioteknologi 

- Godkendt. Studienævnet bemærkede, at det er vig-

tigt, at de studerende orienteres om, at manglende 

aflevering af opgaver påvirker deres bedømmelse i 

negativ retning 

 KC-QME1-U1 Godkendes som valgfag som civilingeniøruddannelsen i 

kemi, profil kemiteknik 

- Bortfaldet 

TK-AFPK-U1 Nyt konstituerende fag på diplomuddannelsen i Biotekno-

logi, procesteknologi og kemi 

- Godkendt  

 

MMMI 

RMAI1-U1 Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i 

software engineering 

- Godkendt  
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SB-DES-U1 Godkendelse af kursus udbudt af TEK hovedsageligt til 

NAT studerende og studerende på åben uddannelse 

- Godkendt med ændringer 

SB-GSE-U1 Godkendelse af kursus udbudt af TEK hovedsageligt til 

NAT studerende og studerende på åben uddannelse 

- Godkendt med ændringer 

SB-IID-U1 Godkendelse af kursus udbudt af TEK hovedsageligt til 

NAT studerende og studerende på åben uddannelse 

- Godkendt med ændringer 

SB-ISE-U1 Godkendelse af kursus udbudt af TEK hovedsageligt til 

NAT studerende og studerende på åben uddannelse 

- Godkendt med ændringer 

SB-OL-U1 Godkendelse af kursus udbudt af TEK hovedsageligt til 

NAT studerende og studerende på åben uddannelse 

- Godkendt med ændringer 

VB-OOP1-U1* Godkendes som nyt suppleringsfag til civilingeniøruddan-

nelsen i velfærdsteknologi 

- Godkendt  

 

6) Eventuelt 

a) Afholdelse af reeksamen efter eksamensperiodens udløb (LePe) 
Det er ikke realistisk at afvikle reeksamen med nye rapporter inden udgangen af februar, 

dvs. inden for rammen for lovgivning. Derfor godkendte Studienævnet, at reeksamen i KC-

MDA-U02 afholdes i april måned.  

 

***** 

 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 

                Formand             Referent 

 


