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Referat for ekstraordinært møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

tirsdag den 29. april 2014 kl. 09:00-10:00 

i møde 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

Til stede:  Jesper Birch Carlsen (JBC), Thomas Lykke Navntoft (TLN), Henning Andersen 

(HA), Søren Jensen (SJ), John Erik Hansen (JH), Anders Jensen (AnJ), Ib Christensen 

(IC), Alexandra Vahala Hvass (AVH), Lene Pedersen (LePe), Janne Valdgaard 

Pedersen (JVP) 

Afbud fra:  Ole Dolriis (OD), Kirstine Winding Nielsen (KWN), Sabrina Kretschmann (SK), 

Mickel Bosack Simonsen (MBS) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

- Udsættes til næste møde på grund af sygdom i studienævnssekretariatet. 

2) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation fra tidsfrister 
14/20896 (SJ) - Afslået 

 

b) Ansøgning om merit – Danmark 
14/3447 (LePe) - Studienævnet fastholder sin tidligere afgørelse   

 

3) Studieordninger og modulbeskrivelser 

a) Studieordninger  
ITI 

(a) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Energiteknologi, Studieordning 

2012, version 1.0 

- Godkendt 

 

KBM  

(b) Civilingeniøruddannelsen i Kemi, Studieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt med forbehold for at kvalitetspolitikkerne samt oplysninger om 

udlandsophold og adgang bliver indført inden udgangen af juni 2014 

(c) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Kemi og Bioteknologi, 

Studieordning 2012, version 1.3 

- Godkendt 

 

MCI 
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(d) Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business, Studieordning 2014, 

version 1.0 

- Afslået  

(e) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Innovation and Business, 

Studieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt med ændringer 

 

MMMI 

(f) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Velfærdsteknologi, Studieordning 

2012, version 1.3 

- § 5 godkendt med forbehold for at studieordningen i sin helhed 

godkendes af Studienævnet 

(g) Diplomingeniøruddannelse i Stærkstrømsteknologi, Studieordning 2014, version 

1.0 

- Godkendt med ændringer og med forbehold for at kvalitetspolitikkerne 

bliver indført inden udgangen af juni 2014 

(h) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Velfærdsteknologi, Studieordning 

2013, version 1.1 

- § 5 godkendt med forbehold for at studieordningen i sin helhed 

godkendes af Studienævnet 

(i) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Robotteknologi, Studieordning 

2014, version 1.0 

- Afslået 

 

b) Modulbeskrivelser  
ITI 

B-JUR1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt 

B-SKB-U2 Ændringer i valgfag på 4. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik 

- Godkendt 

CK-FKO6-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

- Godkendt med ændringer 

EM-LCA1-U1 Godkendes som konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i energiteknologi 

- Godkendt 

GX-BAS1-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i global management and 

manufacturing 

-  Godkendt med ændringer 

GX-BAS2-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i global management and 

manufacturing 

- Godkendt med ændringer 
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GX-BAS3-U3 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i global management and 

manufacturing 

- Godkendt med ændringer 

GX-SET1-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i global management and 

manufacturing 

- Afslået 

GX-SET2-U3 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i global management and 

manufacturing 

- Godkendt 

GX-SET3-U3 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i global management and 

manufacturing 

- Godkendt 

X-GMAA2-U4  Nyt valgfag på 6. semester af den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i product development and innovation 

- Godkendt 

 

MCI 

IBCDIM-U1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Afslået 

IBDIN-U2 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt 

IBEST-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt 

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

Innovation and business 

- Godkendt med ændringer 

IBHTBV-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Afslået 

IBITB-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt 

IBOIM-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Afslået 
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IBPIN-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt 

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

civilingeniøruddannelsen i innovation and business 

- Godkendt som IBPTECH-U1 

MCCAE4-U1 Godkendes som valgfag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i innovation and 

business 

- Godkendt 

MC-CCCEMU1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik på profilen Power 

Electronics 

- Godkendt med ændringer 

MC-COS-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Afslået 

MC-DFPGAU1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik på profilerne 

Embedded Control Systems, Modelling and Control of 

Mechatronic Systems og Power Electronics 

- Godkendt med ændringer 

MC-EMECHU1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Godkendt med ændringer 

MC-ESD-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik på profilen 

Embedded Control Systems 

- Godkendt med ændringer 

MC-HSCODU1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik på profilen 

Embedded Control Systems 

- Godkendt med ændringer 

MC-MDB2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik samt konstituerende 

fag på 3. semester af civilingeniøruddannelsen i Innovation 

and business 

- Afslået 

MC-MDP-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i mekatronik samt den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik 

- Godkendt med ændringer 
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MC-MICRO2U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik på profilen Micro- 

and Nanotechnology  

- Godkendt med ændringer 

MC-MMM1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik på profilen 

Modelling and Control of Mechatronic Systems 

- Godkendt med ændringer 

MC-MMM2-U2 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik på profilen 

Modelling and Control of Mechatronic Systems 

- Godkendt med ændringer 

MC-MMPROU1 Nyt konstituerende fag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Godkendt 

MC-MMS-U1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Godkendt med ændringer 

MC-MPRO-U1 Nyt konstituerende fag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik på profilen Micro- 

and Nanotechnology  

- Godkendt med ændringer 

MC-NUA-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik på profilen 

Modelling and Control of Mechatronic Systems 

- Godkendt med ændringer 

MC-OPPHOU1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik på profilen Micro- 

and Nanotechnology 

- Godkendt med ændringer 

MC-PROJ-U1 Ændringer i konstituerende fag på 7. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik samt 

konstituerende fag på 7. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i interaction design 

- Godkendt 

MC-SES-U1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik på profilerne 

Embedded Control Systems, Modelling and Control of 

Mechatronic Systems samt Power Electronics 

- Godkendt med ændringer 

MC-SMS-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Godkendt 
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MC-SURF-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik på profilen Micro- 

and Nanotechnology 

- Godkendt med ændringer 

MC-SWMC-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i mekatronik, på profilen Power 

Electronics 

- Godkendt med ændringer 

 

MMMI 

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

diplomingeniøruddannelserne i elektroteknik og 

stærkstrømsteknik 

- Godkendt 

E-AFP1-U03 Ændringer i konstituerende fag på 7. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i elektroteknik og 

stærkstrømsteknik 

- Godkendt 

E-AFS-U1 Nyt valgfag på 6. semester af den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i fysik og teknologi 

- Godkendt med ændringer 

E-DIG2-U1 Nyt valgfag på 6. semester af diplomingeniøruddannelsen i 

elektroteknik samt diplomingeniøruddannelsen i 

stærkstrømsteknik 

- Bortfaldet 

E-DKO1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik samt valgfag på 

5. semester af diplomingeniøruddannelserne i elektroteknik 

og stærkstrømsteknik 

- Godkendt 

E-EAR1-U01 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i elektroteknik og 

stærkstrømsteknik 

- Godkendt med ændringer 

E-EFN-U05 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i stærkstrømsteknik samt 

valgfag på diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik 

- Godkendt 

E-ELVA-U1 Ændringer i valgfag på 4. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i stærkstrømsteknik og 

elektroteknik 

- Godkendt 
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E-EMA-U05 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i stærkstrømsteknik samt 

valgfag på diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik 

- Godkendt 

E-FED-U01 Ændringer i valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i stærkstrømsteknik 

- Godkendt med ændringer 

E-HFTE-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik 

samt valgfag på diplomingeniøruddannelserne i 

elektroteknik og stærkstrømsteknik 

- Godkendt med ændringer 

E-IPD1-U01 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i stærkstrømsteknik og 

elektroteknik 

- Godkendt 

E-LABP-U01 Ændringer i valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i stærkstrømsteknik samt 

godkendes som nyt valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik 

- Godkendt med ændringer 

E-LABT-U01 Ændringer i valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik samt 

godkendes som nyt valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i stærkstrømsteknik 

- Godkendt med ændringer 

E-MAT3-U01 Ændringer i valgfag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i stærkstrømsteknik og 

elektroteknik 

- Godkendt med ændringer 

E-MSD-U06 Ændringer i valgfag på 6. semester af de teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelser i energiteknologi og 

Fysik og teknologi, samt valgfag på 4. semester af 

diplomingeniøruddannelserne i stærkstrømsteknik og 

elektroteknik 

- Godkendt med ændringer 

E-SIG1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik samt valgfag på 

4. semester af diplomingeniøruddannelsen i 

stærkstrømsteknik 

- Godkendt 

E-TRAE-U01 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af 

diplomingeniøruddannelsen i Stærkstrømsteknik samt 
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valgfag på diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik og 

den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse fysik og 

teknologi 

- Godkendt med ændringer 

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

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og 

oplevelsesteknologi samt valgfag på 5. semester af den 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

velfærdsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

OK-IOS-U1 Nyt valgfag på den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse af lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt  

RMROB3-U2 Ændringer i valgfag på 3. semester af 

civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt  

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

civilingeniøruddannelsen i software engineering 

- Godkendt med ændringer 

SM-SP40-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. og 4. semester af 

civilingeniøruddannelsen i software engineering 

- Godkendt  

VB-PRG4-U1 Nyt konstituerende fag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

(optag 2012) 

- Godkendt med ændringer 

VB-PRG4-U1 Nyt konstituerende fag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

(optag 2013 og frem) 

- Godkendt med ændringer. Godkendt som 

konstituerende fag på 5. semester for optag 2012, 

godkendt som konstituerende fag på 4. semester for 

optag 2013 og frem. 

 
Modulbeskrivelser hvori læringsmål ikke er opdelt i viden, færdigheder og 

kompetencer afvises. 

Tællende aktiviteter hører ikke under eksamensbetingelser. Evt. uddybende 

information om tællende aktiviteter bør stå under rubrikken ”undervisningsform”. 

Som udgangspunkt må tællende aktiviteter udgøre max 30 % af den samlede karakter. 

Fristerne for aflevering af opgaver, tællende aktiviteter, projektrapporter osv. skal 

oplyses ved semesterstart fx på BlackBoard. 



9 
 

Vedr. muligheden for at der undervises på engelsk på modulbeskrivelser fra 5. 

semester og op: For at undgå forvirring besluttede Studienævnet, at informationen 

ikke skal fremgå af modulbeskrivelserne. I stedet henvises der til 

fællesbestemmelserne i StO (kap. 1-8), hvor det fremgår at kurser fra og med 5. 

semester kan blive undervist i engelsk.  

Det er nu muligt i fagbasen at vælge de enkelte profiler under uddannelse. Gælder 

kurset alle profilerne, vælges den overordnede uddannelse. Det er nu muligt i fagbasen 

at vælge Udveksling, valgfag, så det tydeligt fremgår, at en modulbeskrivelse kun 

udbydes til udvekslingsstuderende på uddannelsen. Desuden indskærpes det fremover, 

at det skal fremgå af modulbeskrivelsen (fx kommentarfeltet), hvilken ordinære modul 

kurset er en del af. 

4) Eventuelt 

a) Information om kandidatuddannelser (JH) 
Den uddannelseskoordinator, der er ansvarlig for den pågældende kandidatuddannelse er 

ansvarlig for at orientere mulige kommende studerende om mulighederne, ansøgningsfristen 

og evt. adgangskrav (særlige valgfag). 

 

b) De studerende i centrum-puljen (JBC) 
Ansøgning vedr. internationale studerende: Der skal sendes et nyt budget ind, for at 

ansøgningen kan genbehandles. 

 

 

***** 

 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 

                Formand             Referent 

 


