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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Torsdag den 10. april 2014, kl. 09:00-14:00 

i E16; Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

Deltagere:  Mickel Bosack Simonsen (MBS), Jesper Birch Carlsen (JBC), Ib Christensen (IC), 

Sabrina Kretschmann (SK), Ole Dolriis (OD), Anders Jensen (AnJ), John Erik Hansen 

(JH), Henning Andersen (HA), Alexandra Vahala Hvass (AVH), Jesper Birch Carlsen 

(JBC) kom kl. 9:30, Thomas Lykke Navntoft (TLN) kom kl. 10:00, Janne Valdgård 

Petersen (JVP) deltog under pkt. 1, 2, 3 og 5, Trine Nøhr Demkjær deltog under pkt.4  

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

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

- Godkendt 

2) Meddelelser 

a) Studiefremdriftsreformen (ClHB) 
Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser anbefalede i sin første rap-

port, at det skal være op til uddannelsesinstitutionerne, hvilke af studiefremdriftsreformens 

virkemidler de vil anvende på hvilke dele af deres uddannelser. Anbefalingen får dog næppe 

indflydelse på fremdriftsreformens gennemførsel.  

SDUs arbejdsgruppe vedr. implementeringen af studiefremdriftsreformen er i gang. Uddan-

nelsesrådet havde en diskussion vedr. den praktiske implementering om tilmelding på rele-

vant studietrin den 9. april. Der blev nedsat en taskforce, med Henning Andersen som for-

mand, hvis formål er at finde en midlertidig og en varig løsning på tilmeldingsproblematik-

ken..  

Forudsætninger for at følge fag og eksamensbetingelser kan skabe udfordringer for allerede 

indskrevne studerende fra september 2015. TEK – Uddannelse og Kvalitet ser nærmere på 

udfordringerne og mulige løsninger på dem. For øjeblikket fokuserer TEK på forløbet for de 

studerende, der optages på bachelor- og diplomingeniøruddannelserne pr. den 1. september 

2014. 

b) Ændringer i bemandingen af Eksamenskontoret  
Ditte Haller Albrechtsen går på barsel medio maj, og Kathryn Holbech fratræder sin stilling 

pr. den 1. maj. Studieservice har lovet, at flytte to erfarne eksamenskontormedarbejdere til 

TEK-teamet. Der er også opslået to stillinger i Eksamenskontoret, deraf skal den ene til 

TEK-teamet. Derudover skal Jane Westergaard fungere som koordinator for TEK-teamet.  
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3) Sager 

a) Studienævnsmøder 

i) Ekstraordinært studienævnsmøde  
Mødet afholdes den 29. april kl. 9:00-10:00. 

 

ii) August-mødet  
Mødet afholdes den 19. august 2014 kl. 10:00-14:00 i Odense. 

b) Undervisningsevalueringer, efterårssemestret 2013 –Bilag 1 

i) Diplomingeniøruddannelserne i elektroteknik og stærkstrømsteknik 
Studienævnet finder forløbet på 3. semester i elektrofysik uacceptabelt. HA følger op på 

sagen.  

ii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen 

i innovation and business 
Intet at bemærke. 

iii) Diplomingeniøruddannelsen i integreret design 
Intet at bemærke. 

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

nologi 
Intet at bemærke. 

v) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse, diplomingeniøruddannel-

sen og civilingeniøruddannelsen i mekatronik 
HA følger op på sagen vedr. underviserproblematik på 3. semester. IC sender evaluerin-

gerne til HA. 

vi) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen 

i product development and innovation 
Intet at bemærke 

vii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannel-

sen i robotteknologi 
Studienævnet påpegede det store frafald på uddannelserne.  

c) Drøftelse af eventuelle ændringer for modulbeskrivelsen for projektorienteret 

virksomhedsforløb for civilingeniørstuderende i product development and inno-

vation – Bilag 2 
Ændringsforslagene blev godkendt. Ændringerne gælder kun for civilingeniøruddannelsen i 

product development and innovation som et forsøg.  

d) Opdatering af Årets gang 2013-14 i forhold til Kvalitetspolitikker – Bilag 3 
Godkendt. 
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e) Digitale eksamener og afleveringer  

i) Digitale eksamener 
Der afholdes et informationsmøde den 2. maj 2014 

ii) Digitale afleveringer 
Digitale afleveringer bliver alligevel ikke indført i forårssemestret 2014. 

f) De Studerende i Centrum 

i) Pulje for forbedring af studiemiljøet ved TEK – Bilag 4 

(1) Ansøgning om midler til videreudvikling af Development Lab 
Studienævnet gav sit tilsagn om støtte til indkøb af udstyr svarende til DKK 52.500. 

(2) Ansøgning om midler til netværk for internationale studerende 
Studienævnet har brug for supplerende oplysninger for at kunne vurdere sagen. JBC 

kontakter ansøgerne.   

(3) Fodboldmål, grill og telt 
Studienævnet gav sit tilsagn om støtte til indkøb af to fodboldmål til fællesbrug for de 

studerende i Odense, svarende til DKK 3.390.  

Studienævnet gav sit tilsagn om støtte til indkøb af to grill til fællesbrug for de stude-

rende i Odense, svarende til DKK 11.280. SIF administrer brugen af grillene.  

Studienævnet gav sit tilsagn om støtte til indkøb af et selskabstelt til fællesbrug for de 

studerende i Odense, svarende til DKK 6.957. SIF administrer brugen af teltet.  

Studienævnet påpegede, at det er ærgerligt, at der ikke var indkommet flere ansøgnin-

ger. Studienævnet vil derfor være åbnet for yderligere ansøgninger, som måtte komme 

efter ansøgningsfristen. 

g) Klager over eksamen, efterårssemestret 2013 – Bilag 5 
Der er indkommet tre eksamensklager vedr. vintereksamen 2013-14. Alle klager er blevet 

afslået.  

Studienævnet ønsker, at det fremgår af skemaet, hvad det er der klages over. 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
14/9056 (OD) - Godkendt 

14/9674 (OD) - Godkendt 

14/11002 (LePe) - Godkendt 

14/11015 (AnJ) - Godkendt 

14/11695 (SJ) - Delvist godkendt 

14/17988 (AnJ) - Godkendt 

14/17991 (OD) - Godkendt 

14/17995 (LePe) - Godkendt 
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14/19033 (LePe) - Godkendt 

14/19488 (IC) - Delvist godkendt 

14/20087 (IC) - Godkendt 

14/20474 (LePe) - Godkendt 

14/20482 (IC) - Afslået  

14/20880 (OD) - Godkendt 

14/20887 (OD) - Godkendt 

14/20889 (OD) - Godkendt 

14/20891 (OD) - Godkendt 

14/20892 (OD) - Godkendt 

14/20474 (LePe) - Godkendt 

 

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
14/11004 (OD) - Godkendt 

14/20356 (IC) - Afslået 

14/20449 (IC) - Afslået 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
14/20898  (LePe) - Godkendt 

14/20910 (OD) - Godkendt 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
14/11048 (JH) - Afslået 

14/15562 (SJ)* - Godkendt 

14/17658 (OD) - Godkendt 

14/17976 (AnJ) - Godkendt 

14/17985 (JH) - Godkendt 

14/18977 (LePe) - Bortfaldet 

14/19496 (LePe) - Godkendt 

14/20896 (SJ) - Afventer  

 

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

se af eksamensbetingelserne 
14/9673 (OD) - Godkendt   

14/11052 (IC) - Bortfaldet 

14/15291 (OD) - Afslået 

14/18115 (SJ)* - Godkendt 

14/20886 (AnJ) - Bortfaldet 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
14/11670 (SJ) - Godkendt  

14/19042 (LePe) - Godkendt 

14/20100 (LePe) - Godkendt 

14/20409 (OD) - Godkendt 
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14/20905 (SJ) - Godkendt 

14/20908 (SJ) - Godkendt 

14/20911 (SJ) - Godkendt 

14/20912 (SJ) - Godkendt 

14/20913 (SJ) - Godkendt 

14/20914 (SJ) - Godkendt 

14/20915 (SJ) - Godkendt 

 

h) Øvrige dispensationer 
14/9212 (IC) - Afslået 

14/9723 (IC) - Godkendt 

14/17468 (OD) - Godkendt 

14/18979 (LePe) - Godkendt 

14/20890 (AnJ) - Afslået 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit – Danmark 
14/15276 (OD) - Godkendt 

14/17620 (OD) - Godkendt 

14/17623 (LePe) - Godkendt 

14/17624 (LePe) - Godkendt 

14/18936 (IC) - Godkendt 

14/19651 (JH)* - Godkendt 

14/20481 (IC)   - Delvist godkendt 

 

j) Ansøgning om merit – Danmark 
14/20097 (LePe) - Godkendt  

 

k) Ansøgning om fohåndsmerit –udland 
14/8384 (OD) - Godkendt  

14/8507 (AnJ) - Godkendt 

14/8942 (OD) - Godkendt 

14/9208 (IC) - Afventer 

14/9719 (IC) - Godkendt 

14/17483 (SJ) - Godkendt 

14/17983 (SJ) - Godkendt 

14/20014 (SJ) - Godkendt  

 

l) Ansøgning om merit – udland 
14/1118 (SJ) - Godkendt  

14/3300 (SJ) - Godkendt  

14/3177 (SJ)* - Godkendt  

14/5431 (AnJ) - Godkendt 

14/5857 (OD) - Godkendt 

14/7218 (SJ) - Godkendt  

14/8157 (IC) - Godkendt 

14/8207 (AnJ)  - Godkendt 

14/8405 (SJ) - Godkendt 
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14/8717 (SJ) - Afventer 

14/9046 (IC) - Godkendt 

14/11042 (SJ) - Afventer 

14/15309 (SJ) - Godkendt 

14/18658 (SJ) - Godkendt  

14/19507 (JH) - Godkendt  

14/20363 (SJ) - Godkendt 

14/20414 (SJ) - Godkendt 

 

m) Klage over Studienævnets afgørelse 
14/3447 (LePe) - Afventer 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

ITI – Bilag 5 

 Diplomingeniøruddannelse i Bygningsteknik, Studieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt med forbehold for at kvalitetspolitikkerne bliver indført 

inden udgangen af juni 2014. 

 Diplomingeniøruddannelse i Global Management and Manufacturing, Studie-

ordning 2014, version 1.0 

- Godkendt 

 Diplomingeniøruddannelse i Integreret Design, Studieordning 2014, version 

1.0 

- Godkendt med forbehold for at kvalitetspolitikkerne, ny førsteårs-

prøve og oplysninger om udlandsophold bliver indført inden ud-

gangen af juni 2014. 

 Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Energiteknologi, Studieordning 

2014, version 1.0 

- Godkendt med forbehold for at kvalitetspolitikkerne og den nye 

førsteårsprøve bliver indført inden udgangen af juni 2014. 

 Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i product development and innova-

tion, Studieordning 2013, version 1.2 

- Godkendt  

 Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi, Studieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt med forbehold for at kvalitetspolitikkerne bliver indført 

inden udgangen af juni 2014. 

 Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi, Studieordning 2013, version 

1.2 

- Godkendt som studieordning 2014, version 1.0 og med forbehold 

for at kvalitetspolitikkerne bliver indført inden udgangen af juni 

2014. 

 

KBM – Bilag 6 

 Diplomingeniøruddannelse i Kemiteknik, Studieordning 2012, version 1.1 

- Godkendt  
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 Diplomingeniøruddannelse i Kemi og Bioteknologi, Studieordning 2013, ver-

sion 1.0 

- Bortfaldet 

 Diplomingeniøruddannelse i Kemi og Bioteknologi, Studieordning 2014, ver-

sion 1.0 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for at kvalitetspolitikkerne 

bliver indført inden udgangen af juni 2014. 

 Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Kemi og Bioteknologi, Studie-

ordning 2013, version 1.1 

- Godkendt  

 Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Kemi og Bioteknologi, Studie-

ordning 2014, version 1.0 

- Godkendt med forbehold for at kvalitetspolitikkerne bliver indført inden 

udgangen af juni 2014. 

  

MCI – Bilag 7 

 Diplomingeniøruddannelse i Mekatronik, Studieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt med ændringer  

 Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Mekatronik, Studieordning 2014, 

version 1.0 

- Godkendt med ændringer  

 Cand.it. i Product Design, Studieordning 2014, valid from 01.04.2014 

- Godkendt 

 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik, Studieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt med ændringer.   

 

MMMI – Bilag 8 

 Diplomingeniøruddannelse i Informations- og Kommunikationsteknologi, Stu-

dieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for at kvalitetspolitikkerne, 

adgangskrav, ny førsteårsprøve og oplysninger om udlandsophold bliver 

indført inden udgangen af juni 2014. 

 Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Fysik og Teknologi, Studieord-

ning 2014, version 1.0 

- Godkendt med ændringer  

 Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Software Engineering, Studieord-

ning 2014, version 1.0  

- Godkendt med ændringer og med forbehold for at kvalitetspolitikkerne 

og den nye førsteårsprøve bliver indført inden udgangen af juni 2014.  

 Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi, Studieordning 

2013, version 1.1 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for at kvalitetspolitikkerne 

og den nye førsteårsprøve bliver indført inden udgangen af juni 2014. 
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 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering, Studieordning 2013, version 

1.1 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for at kvalitetspolitikkerne 

og den nye førsteårsprøve bliver indført inden udgangen af juni 2014. 

 

Studienævnet fremhævede, at førsteårsprøven på bachelor- og diplomingeniøruddan-

nelserne består af første semester i sin helhed samt projektmodulet på 2. semester. 

Hvis 2. semester består af flere moduler, indgår kun projektmodulet i førsteårsprøven. 

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 9 
ITI 

B-VEJ1-U1 Nyt valgfag på 5. semester af diplomingeniøruddannelsen i 

bygningsteknik 

- Godkendt 

B-EIT5-U1 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt 

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

dannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt 

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

geniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt 

B-IFV-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt 

B-INN1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

B-PLS-U1 Nyt valgfag på 4. semester af diplomingeniøruddannelsen i 

bygningsteknik 

- Godkendt 

B-PTE2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt 

B-SIM-U1 Nyt valgfag på 5. semester af diplomingeniøruddannelsen i 

bygningsteknik 

- Godkendt 

CK-FKO4-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt med ændringer 

CK-FKO7-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt 
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CK-PRO1-U1 Nyt konstituerende fag på profilen ”Bygningsdesign” på 2. 

semester af civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

og nyt valgfag på de øvrige profiler på 2. semester af civil-

ingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt med ændringer 

CK-PRO2-U1 Nyt konstituerende fag på profilen ”Bygningsdesign” på 2. 

semester af civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

og nyt valgfag på de øvrige profiler på 2. semester af civil-

ingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt med ændringer 

CK-PRO3-U1 Nyt konstituerende fag på profilen ”Maskindesign” på 2. 

semester af civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

og nyt valgfag på de øvrige profiler på 2. semester af civil-

ingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt med ændringer 

CK-PRO4-U1 Nyt konstituerende fag på profilen ”Maskindesign” på 2. 

semester af civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

og nyt valgfag på de øvrige profiler på 2. semester af civil-

ingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt med ændringer 

CK-PRO5-U1 Nyt konstituerende fag på profilerne ”Maskindesign” og 

”Strukturdynamik” på 2. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i konstruktionsteknik og nyt valgfag på de øvrige 

profiler på 2. semester af civilingeniøruddannelsen i kon-

struktionsteknik 

- Godkendt med ændringer 

CK-VA03-U1 Ændringer i valgfag på 2. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt med ændringer 

CK-VA14-U1 Ændringer i valgfag på 2. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt 

D-ESIP-U1 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Integreret Design 

- Godkendt med ændringer 

D-FSCS-U1 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Integreret Design 

- Godkendt med ændringer 

D-FSP5-U01 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Integreret Design 

- Godkendt med ændringer 
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D-IFV4-U01 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Integreret Design 

- Godkendt 

D-IPU1-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Integreret Design 

- Godkendt med ændringer 

D-IPU2-U02 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Integreret Design 

- Godkendt med ændringer 

D-IPU3-U01 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Integreret Design 

- Godkendt med ændringer 

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

geniøruddannelsen i Integreret Design 

- Godkendt med ændringer 

D-PPL1-U02 Ændringer i valgfag på diplomingeniøruddannelsen i Inte-

greret Design  

- Godkendt med ændringer 

D-PRO6-U01 Ændringer i konstituerende fag på 7. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Integreret Design 

- Godkendt 

D-STU4-U02 Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Integreret Design 

- Godkendt 

D-TED1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i integreret design 

- Godkendt med ændringer 

D-TED2-U02 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Integreret Design 

- Godkendt med ændringer 

D-TED3-U02 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Integreret Design 

- Godkendt 

D-TED4-U01 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Integreret Design 

- Godkendt med ændringer 

EM-LAC-U1 Godkendes som konstituerende fag på 1. semester af civil-

ingeniøruddannelsen i energiteknologi 

- Afventer 

ET-ADOE-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt 
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ET-ETL-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

ET-RPI2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

ETK-MOP-U1 Nyt konstituerende fag på 5. semester af civilingeniørud-

dannelsen i energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

GX-MAA2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i global management and manufactu-

ring 

- Godkendt med ændringer 

GX-PRO7-U2 Ændringer i konstituerende fag på 7. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i global management and manufactu-

ring 

- Godkendt 

GX-SET4-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i global management and manufactu-

ring  

- Godkendt 

GX-STU-U01 Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i global management and manufacturing 

- Godkendt med ændringer 

IPK6P-U2 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Produktion 

- Godkendt 

M-COM-U1 Godkendes som valgfag på 5. semester på diplomingeniør-

uddannelsen i produktion 

- Godkendt 

M-FSS-U1 Nyt valgfag på 5. semester af diplomingeniøruddannelsen i 

Maskinteknik 

- Godkendt 

M-IFG3-U01 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i maskinteknik 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

M-IPR6-U01 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i maskinteknik 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 
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M-PTE1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i maskinteknik 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

M-PTE3-U01 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i maskinteknik 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

M-VAE3-U01 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i maskinteknik 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

MT-BAS1-U1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af kandidatuddan-

nelsen i maritim teknologi 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

MT-MTE1-U1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af kandidatuddan-

nelsen i maritim teknologi 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

MT-PRM1-U1 Nyt fag på kandidatuddannelsen i maritim teknologi 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

P-EHR1-U01 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i produktion 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

P-IFG3-U2 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i produktion 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

P-PTE1-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Produktion 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

P-PTE3-U2 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Produktion 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

PDCDFE-U2 Ændringer i valgfag på civilingeniøruddannelsen i product 

development and innovation samt et konstituerende fag på 

3. semester på civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 

- Godkendt med ændringer 
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PDCDGS-U1 Ændringer i konstituerende fag på civilingeniøruddannel-

sen i product development and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

PDCGLO2-U1 Ændringer i konstituerende fag på civilingeniøruddannel-

sen i product development and innovation 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

PDCIPR-U1 Ændringer i valgfag på civilingeniøruddannelsen i product 

development and innovation 

- Godkendt 

PDCMR-U1 Ændringer i konstituerende fag på civilingeniøruddannel-

sen i product development and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

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

product development and innovation 

- Godkendt med ændringer 

PDCMT-U1 Ændringer i konstituerende fag på civilingeniøruddannel-

sen i product development and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

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

niøruddannelsen i product development and innovation 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

PDCQM-U1 Ændringer i valgfag på civilingeniøruddannelsen i product 

development and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

PDCPPM-U1 Ændringer i valgfag på civilingeniøruddannelsen i product 

development and innovation 

- Godkendt med ændringer 

PDCPRO1-U1 Ændringer i konstituerende fag på civilingeniøruddannel-

sen i product development and innovation 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

PDCPRO2-U1 Ændringer i konstituerende fag på civilingeniøruddannel-

sen i product development and innovation 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

PDCPRO3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. Semester af civilinge-

niøruddannelsen i product development and innovation 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 
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PDCSCS-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. Semester af civilinge-

niøruddannelsen i product development and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

PDCSGS-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. Semester af civilinge-

niøruddannelsen i product development and innovation 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

PDCTH-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. Semester af civilinge-

niøruddannelsen i product development and innovation 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

PDCTMTC-U1 Ændringer i konstituerende fag på civilingeniøruddannel-

sen i product development and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

PDCXBD+-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. Semester af civilinge-

niøruddannelsen i product development and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

PDCXBD1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. Semester af civilinge-

niøruddannelsen i product development and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

PDCXBD2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. Semester af civilinge-

niøruddannelsen i product development and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

PDCXPEP-U1 Nyt valgfag på civilingeniøruddannelsen i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med ændringer 

PDXBAS1-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

PDXBAS3-U2 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 
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PDXMR2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

PDXPDI5-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

PDXROB1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

PDXSD1-U2 Ændringer i valgfag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i product development 

and innovation 

- Godkendt  

PDXSET1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

PDXSET3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

PRO7P-U01 Ændringer i konstituerende fag på 7. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Produktion 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

SM-SCM-U1 Godkendes som konstituerende fag på 1. semester af civil-

ingeniøruddannelsen i energiteknologi 

- Godkendt  

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

niøruddannelsen i fysik og teknologi 

- Godkendt  

TK-NUAC-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af civilinge-

niøruddannelsen i fysik og teknologi 

- Godkendt  
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TK-PLA-U1 Ændringer i valgfag på 3. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i fysik og teknologi 

- Godkendt  

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

niøruddannelsen i fysik og teknologi 

- Godkendt  

TK-TSPECU1 Ændringer i konstituerende fag/valgfag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi 

- Godkendt med ændringer 

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

niøruddannelsen i fysik og teknologi 

- Godkendt med ændringer 

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

niøruddannelsen i fysik og teknologi 

- Godkendt med ændringer 

X-CON1-U1  Ændringer i fag for udvekslingsstuderende på diplominge-

niøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

X-D-IGN-U2 Ændringer i valgfag på 3. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i product development 

and innovation 

- Godkendt med ændringer 

X-FEM-U2 Ændringer i fag for udvekslingsstuderende på diplominge-

niøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

X-GIQI3-U3 Ændringer i valgfag for udvekslingsstuderende på diplom-

ingeniøruddannelsen i produktion 

- Godkendt med ændringer 

X-GLEAN-U2 Ændringer i valgfag for udvekslingsstuderende på diplom-

ingeniøruddannelsen i produktion 

- Godkendt med ændringer 

X-GMAA1-U2 Ændringer i valgfag for udvekslingsstuderende på diplom-

ingeniøruddannelsen i produktion 

- Godkendt med ændringer 

X-GMAA2-U4 Ændringer i valgfag for udvekslingsstuderende på diplom-

ingeniøruddannelsen i produktion 

- Godkendt med ændringer 

X-LAC-U01 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i global management and manufacturing 

- Godkendt med ændringer 

X-MAM-U02 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i global management and manufacturing 

- Godkendt med ændringer 
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X-ORG1-U02 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i global management and manufacturing 

- Godkendt med ændringer 

X-P-EM2-U3 Ændringer i valgfag for udvekslingsstuderende på diplom-

ingeniøruddannelsen i produktion 

- Godkendt med ændringer 

X-SCM1-U02 Ændringer i valgfag for udvekslingsstuderende på diplom-

ingeniøruddannelsen i produktion. Godkendes som nyt 

valgfag på 4. semester af den teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelse i product development and innovation 

- Godkendt med ændringer 

X-STL1-U1 Ændringer i valgfag for udvekslingsstuderende på diplom-

ingeniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

X-STL2-U2 Ændringer i valgfag for udvekslingsstuderende på diplom-

ingeniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

X-STM-U1 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i global management and manufacturing 

- Godkendt med ændringer 

XP-FEM-U1 Ændringer i valgfag for udvekslingsstuderende på diplom-

ingeniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

XP-STL1-U2 Nyt valgfag for udvekslingsstuderende på diplomingeniør-

uddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

 

KBM 

10004601 Godkendelse af valgfag på civilingeniøruddannelsen i Ke-

mi, fagprofil i Bioteknologi og bioraffinering 

- Godkendt  

EM-BEM-U01 Ændringer i konstituerende fag 1./3. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Kemi, konstituerende fag på 1. semester 

af civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi  

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

EM-IWT-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i miljøteknologi samt konstituerende fag 

på 2. semester af civilingeniøruddannelsen i kemi 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

K-IFG3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af diplomin-

geniøruddannelse i kemiteknik 

- Godkendt med ændringer 
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K-IFV-U02 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af diplomin-

geniøruddannelse i kemiteknik 

- Godkendt  

K-MDA-U01 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Kemi 

- Godkendt med ændringer 

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

geniøruddannelsen i Kemiteknik 

- Godkendt  

K-PTE3-U2 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i kemiteknik  

- Godkendt med ændringer 

KBP1K-U01 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Kemi og den teknisk-videnskabelige bachelor-

uddannelse i Kemi 

- Godkendt 

KC-IFG3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi og biotek-

nologi 

- Godkendt 

KC-IFV-U03 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi 

- Godkendt 

KC-KPBW-U1 Ændringer i valgfag (sommerkursus) på civilingeniørud-

dannelsen i Kemi 

- Godkendt med ændringer 

KC-MDA-U02 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Kemi 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for 

godkendelse af studieordningen 

KC-PTE3-U2 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi og biotek-

nologi 

- Godkendt med ændringer 

KE42-U03 Ændringer i valgfag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi samt 5. seme-

ster af den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

Energiteknologi 

- Godkendt  

VKD2K-U4 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Kemiteknik 

- Godkendt med ændringer 
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X-ENAP-U01 Ændringer i valgfag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi samt 5. seme-

ster af diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik 

- Godkendt 

X-MEM1-U1 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Kemiteknik 

- Godkendt med ændringer 

X-REA1-U01 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Kemi og den teknisk-videnskabelige bachelor-

uddannelse i Kemi 

- Godkendt med ændringer 

XB-CPD1-U1 Ændringer i fag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi 

- Godkendt med ændringer 

XB-CPD2-U1 Ændringer i fag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi 

- Godkendt med ændringer 

XC-BEER-U2 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Kemi og den teknisk-videnskabelige bachelor-

uddannelse i Kemi samt 1. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i Kemi 

- Godkendt  

XC-BIO3-U02 Ændringer i konstituerende fag på profilen ”Bioteknologi 

og bioraffinering” på 3. semester af civilingeniøruddannel-

sen i kemi, ændringer i valgfag på de øvrige profiler på 3. 

semester af civilingeniøruddannelsen i Kemi 

- Godkendt med ændringer 

XC-CAT1-U1 Ændringer i konstituerende/valgfag på 1. semester af civil-

ingeniøruddannelsen i Kemi 

- Godkendt med ændringer 

XC-MEM1-U1 Ændringer i valgfag på 1. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i Kemi 

- Godkendt  

XC-MSC1-U1 Ændringer i valgfag på 1. og 3. semester af civilingeniør-

uddannelse i Kemi 

- Godkendt med ændringer 

XC-MSC4-U1 Ændringer i valgfag på 3. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i Kemi 

- Godkendt 

XC-MSC5-U1 Ændringer i valgfag på 3. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i Kemi 

- Godkendt  

XC-VIM-U2 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Kemi samt godkendes som nyt konstitu-
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erende fag på 3. semester af civilingeniøruddannelsen i 

miljøteknologi 

- Godkendt med forbehold for godkendelse af stu-

dieordningen 

XD-CPD1-U1 Ændringer i fag på 5. semester af diplomingeniøruddannel-

sen i kemi 

- Godkendt med ændringer 

XD-CPD2-U1 Ændringer i fag på 5. semester af diplomingeniøruddannel-

se i kemi  

- Godkendt med ændringer 

 

MMMI 

EMP-U1 Nyt konstituerende fag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt som SB5-EMP-U1 

I-EMP5-U1 Nyt konstituerende fag på 5. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi 

- Godkendt 

I-IAS-U1 Nyt valgfag på 5. semester af den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt  

I-IPA-U1 Nyt konstituerende fag på 7. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi 

IKT (for datamatikere) 

- Godkendt med ændringer 

ISS-U1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Software Engineering 

- Godkendt med ændringer som SM-ISS-U1 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings og op-

levelsesteknologi 

- Godkendt 

OB-FI-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og Op-

levelsesteknologi  

- Godkendt 

OB-HR-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings og op-

levelsesteknologi 

- Godkendt 

OB-HWR-U1 Godkendes som valgfag på den teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt 
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OB-ISL-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og Op-

levelsesteknologi 

- Godkendt med ændringer 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings og op-

levelsesteknologi 

- Godkendt som OB-GP-U1 

OB-PLA-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og Op-

levelsesteknologi 

- Godkendt med ændringer 

OB-TL-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings og op-

levelsesteknologi 

- Godkendt  

OB-TLH6-U1 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og Op-

levelsesteknologi 

- Godkendt 

OK-ARG-U1 Ændringer i valgfag på 2. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i læring- og Oplevelsesteknologi 

- Godkendt med ændringer 

OK-FAH-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i læring- og Oplevelsesteknologi 

- Godkendt  

OK-HTML-U1 Nyt valgfag på 5. semester af den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i Lærings- og Oplevelsesteknologi 

samt på 1. og 3. semestre af civilingeniøruddannelsen i Læ-

rings- og Oplevelsesteknologi 

- Godkendt 

OK-IOS-U1 Nyt valgfag på 3. semester af civilingeniøruddannelserne i 

Lærings- og oplevelsesteknologi, Software Engineering, 

robotteknologi og velfærdsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

OK-SCS-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt med ændringer 

OK-ST3-U2 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt 

RB-ADA5-U2 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Robotteknologi 
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samt godkendes som nyt konstituerende fag på 5. semester 

af diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommu-

nikationsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

RB-IFVT-U1  Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Robotteknologi, 

godkendes som nyt konstituerende fag på 4. semester af 

den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærds-

teknologi Velfærd, nyt konstituerende fag på 6. semester af 

den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings-

og oplevelsesteknologi, nyt konstituerende fag på 4. seme-

ster af diplomingeniøruddannelsen i informations- og 

kommunikationsteknologi, nyt konstituerende fag på 6. 

semester af den teknisk-videnskabelige bacheloruddannel-

se i fysik og teknologi, nyt konstituerende fag på 4. seme-

ster af diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik samt nyt 

konstituerende fag på 4. semester af diplomingeniøruddan-

nelsen i stærkstrøm  

- Godkendt med ændringer 

RB-MRO3-U1 Nyt konstituerende fag på 3. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

RB-NUM6-U2 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Robotteknologi 

- Godkendt  

RB-RKO4-U1 Nyt konstituerende fag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

RB-VIS4-U1 Godkendes som valgfag på den teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelse i Software Engineering 

- Bortfaldet  

RMEMB1-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

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

niøruddannelsen i Robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

RMSCM1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Robotteknologi 

- Godkendt 

RMVIS3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Robotteknologi 

- Godkendt 
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RMVIS4-U1 Ændringer i valgfag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Robotteknologi samt i 

et valgfag på 5. semester af de teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelser i velfærdsteknologi og software engine-

ering 

- Godkendt med ændringer 

SB3-GLO-U1           Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engi-

neering 

- Godkendt  

SB5-TEC-U1         Nyt konstituerende fag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Software Enginee-

ring. Godkendes som nyt valgfag på diplomingeniøruddan-

nelsen i informations- og kommunikationsteknologi 

- Godkendt  

SB-MAI-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engi-

neering. Godkendes som nyt valgfag på diplomingeniørud-

dannelsen i informations- og kommunikationsteknologi 

- Godkendt  

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

ingeniøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt  

SM-SDT-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Software Engineering 

- Godkendt  

T-EAN1-U01 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Fysik og Tekno-

logi 

- Godkendt med ændringer 

T-STAT-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Fysik og Tekno-

logi, godkendes som nyt konstituerende fag på 5. semester 

af den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Robot-

teknologi 

- Godkendt 

TK-WAV1-U1 Godkendes som valgfag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Robotteknologi 

- Godkendt  

VB-ATF5-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Velfærdstekno-

logi 

- Godkendt 
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VB-PRG3-U2 Nyt konstituerende fag på 3. semester af bacheloruddan-

nelsen i Velfærdsteknologi 

- Afslået 

VB-PRG5-U1 Nyt konstituerende fag på 5. semester (Studieordning 

2012) af den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

Velfærdsteknologi 

- Afslået 

VB-REG5-U1 Nyt konstituerende fag på 5. semester (Studieordning 

2012)/6. semester (Studieordning 2011) af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Velfærdsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

X-ERP1-U02 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

informations- og kommunikationsteknologi samt den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engi-

neering  

- Godkendt 

X-ORG1-U02 Godkendes som valgfag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Robotteknologi 

- Godkendt  

X-ROBO-U1 Godkendes som valgfag på den teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt  

XI-AI1-U1 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

informations- og kommunikationsteknologi  

- Bortfalder 

XI-GD1-U1 Ændringer i valgfag på 4. og 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi + 

diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommuni-

kationsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

XI-IKM1-U1 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

informations- og kommunikationsteknologi 

- Bortfalder 

XI-NSE1-U1 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

informations- og kommunikationsteknologi samt den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engi-

neering 

- Godkendt  

 

Det skal angives på fagbeskrivelsens felt ”Studier”, på hvilke profiler faget er konsti-

tuerende.  

Det skal fremgå af modulbeskrivelsen, hvilket modul udvekslingskurserne er en del 

af. 
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Det er vigtigt at holde meget detaljerede oplysninger ude af modulbeskrivelsen. 

Som udgangspunkt accepterer Studienævnet, at eksisterende valgfag fylder 7,5 ECTS. 

Det bør dog undersøges, om kurset fremadrettet kan begrænses til 5 ECTS. 

Det er i orden at dele op på fagligheder og angive antal undervisningstimer og ECTS, 

så længe faglighederne ikke er i én kolonne, og projektet separat. Dette skyldes, at 

”projekt” ikke er en faglighed, men en undervisningsform. 

De forhold, der vedrører bedømmelsen, står under rubrikken ”prøveform”, og at for-

holdende vedrørende eksamensbetingelser står under rubrikken ”Eksamensbetingel-

ser”. Derudover skal det fremgå, om aktiviteterne indgår i bedømmelsen, eller om de 

udelukkende er en del af eksaminationsgrundlaget. Ved semesterprojekter skal rappor-

ten være en del af bedømmelsesgrundlaget.   

Det skal fremgå tydeligt, hvad eksamensbetingelserne er. Det betyder fx at ”porteføl-

jeopgaverne skal være afleveret rettidigt og i overensstemmelse med kravene specifi-

ceret ved semesterstart” eller at den studerende skal deltage i tests.  

Mødepligt skal præciseres (hvor meget, fx 80 %).  

Det skal fremgå af modulbeskrivelsens afsnit ”Prøveform” om prøven er intern eller 

ekstern. Eksterne censorer er kun dem, der indgår i censorkorpset. Interne censorer er 

ansatte. Inddrager man ikke-ansatte som bedømmere i interne eksamener, skal der væ-

re mindst to ansatte som bedømmere. 

c) Ændring af prøveform – Bilag 10 
i) D-TED2-U02 - Godkendt.  

Studienævnet afveg fra sin praksis vedr. indhentning af de studerendes 

samtykke til ændringen på grund af de særlige omstændigheder, der lå til 

grund for ændringen af prøveformen.  

ii) E-EMP-U1 - Godkendt 

iii) VB-IFTV-U1 - Godkendt 

 
 

***** 

 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 
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