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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00-14:00 

i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

  ***** 

Til stede:  Jesper Birch Carlsen (JBC), Henning Andersen (HA), Kirstine Winding Nielsen 

(KWN), Mikkel Bosack Simonsen (MBS), Lene Pedersen (LePe), John Erik Hansen 

(JH), Ole Dolriis (OD), Thomas Lykke Navntoft (TLN), Søren Jensen (SJ), Sabrina 

Kretschmann (SK), Ib Christensen (IC), Anders Jensen (AnJ), Alexandra Vahala 

Hvass (AVH), Claus Holmegaard Bonnesen (ClHB), Janne Valdgaard Petersen (JVP) 

deltog under punkterne 1, 2 og 5 

Afbud fra:  - 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat Studienævnsmødet den 10. april 2014 

Godkendt med ændringer. 

b) Godkendelse af referat Studienævnsmødet den 29. april 2014 

Godkendt med ændringer. 

2) Meddelelser 

a) Dimensionering af optag og tilpasning af SDUs’ uddannelsesportefølje (HA) 
Der foregår en løbende diskussion vedr. dimensionering af universitetsuddannelser, som kan 

betyde markante ændringer for videregående uddannelser. Regeringens målsætning om at 25 

% af en ungdomsårgang får en lang videregående er nået, og ser nu ud til at være ca. 30 %. 

Derfor ønsker regeringen at bremse væksten af universitetsuddannelser. Det sker ved at op-

tagene og uddannelserne begrænses svarende til det forventede behov af dimittender. Der vil 

fortsat være et behov for ingeniører, og derfor bliver TEK sandsynligvis ikke påvirket af det-

te i særlig høj grad. Der har også været drøftelser vedr. omlægning af taxameter.  

TEK vil håndhæve maksimalt optag på 60 studerende på diplomingeniøruddannelserne i 

bygning, global management and manufacturing, maskinteknik og integreret design samt de 

teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser i product development and innovation, robot-

teknologi, software engineering og energiteknologi. Begrænsningen gælder først om et års 

tid, men kan tages i brug vedr. anden optagelsesrunde allerede i år.  
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Det politiske signal er, at færre skal have en kandidatgrad. Det betyder, at retskravet på op-

tagelse på kandidatuddannelser antagelig fjernes, og et udspil fra produktivitetskommissio-

nen er, at kun en tredjedel af bachelorer skal have en kandidatgrad. Disse regler vil, hvis de 

indføres, ikke påvirke de allerede optagne studerende, men vil gælde for de nyoptagne. 

b) Institutionsakkreditering (HA) 
Akkrediteringspanelets anden besøgsrunde i forbindelse med institutionsakkrediteringen af-

holdes i starten af juni. Audittrailsene på anden runde er baseret på resultaterne fra første be-

søgsrunde. TEK er blevet udvalgt til at besvare i to ud af seks audittrails. Disse trails vedrø-

rer uddannelsesberetningen som kvalitetssikringsværktøj (civilingeniøruddannelsen i kon-

struktionsteknik) samt faglig og pædagogisk kompetenceudvikling af medarbejdere (diplom-

ingeniøruddannelsen i kemiteknik). TLN repræsenterer Studienævnet ved audittrails. Der vil 

være udvalgsmøder/briefing i uge 21. HA opfordrede TLN til at deltage i disse møder.  

c) Studiefremdriftsreformen - optag (ClHB) 
På kandidatuddannelser kan man få supplering op til 15 ECTS efter den nye uddannelsesbe-

kendtgørelse (1520/2013). Forløbet og reglerne for dem skal beskrives i studieordningen. 

Supplering efter den nye uddannelsesbekendtgørelse kan derfor ikke bruges til optaget 14, 

men bestemmelser vedr. supplering i kandidatstudieordningens fællesbestemmelser skal til-

føjes nu, så de gælder februar-optaget. Uddannelserne skal være opmærksomme på, at der 

ikke bevilges taxameter for suppleringskurserne, og at den studerende ikke kan fortsætte på 

kandidaten, med mindre vedkommende består suppleringsaktiviteterne. Det er meget vigtigt 

at de studerende orienteres herom. 

3) Sager 

a) Undervisningspris 2014 (HA) 
Kandidater til undervisningsprisen kan indstilles i perioden den 19. maj – 2. juni. AVH sør-

ger for, at der sendes information til alle TEK-studerende pr. mail samt på infotavler. Der-

udover sender hun særlig information til studenterrepræsentanterne ved Studienævnet. Det 

er vigtigt, at TEK-studerende indstiller undervisere ansat ved TEK. 

b) Status for uddannelsesberetninger og Fakultetets uddannelsesberetning (HA) 
Der er blevet afholdt et møde med uddannelsesdirektør, den pågældende institutleder og ud-

dannelseskoordinator for alle TEK-uddannelser vedr. den enkelte uddannelses uddannelses-

beretning. Beretningen består af afrapportering på delpolitikker, SWAT-analyse samt op-

følgning på nøgletal (frafald, gennemførselstid, antal undervisningslektioner, internationali-

sering, beskæftigelse, forskningsdækning), samt handlingsplan for den næste periode. 

Der er blevet udarbejder en samlet TEK-beretning baseret på alle uddannelsesberetninger, 

for at afdække fælles tendenser. Beretningen skal være klar til akkrediteringspanelets institu-

tionsbesøg, og derfor kan den normale procedure med studienævns- og ledelsesgodkendelse 

ikke nås. Beretningen bliver drøftet på ledelsesgruppemødet den 19. maj, hvorefter den sen-
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des i skriftlig høring i Studienævnet. Den endelige rapport bliver drøftet i et senere SN-

møde. 

c) Digitale eksamener og digitale afleveringer (AVH) 
Der er blevet afholdt et informationsmøde vedr. digitale eksaminer. 

Digital aflevering af afsluttende projekter i PURE er klart tidligst til vintereksamensperioden 

2014-15, i praksis til sommereksamensperioden 2015.  

d) Pulje for forbedring af studiemiljøet ved TEK (HA og JBC) 
JBC har afholdt et møde med ansøgerne for projektet International Club. Der er blevet udar-

bejdet et nyt budget efter mødet. Der er tale om en opstartsperiode og et projekt, SIF vil ger-

ne samarbejde med. Studienævnet støtter aktiviteten på baggrund af det nye budget.  

Der er stadigvæk lydhørhed for evt. nye projekter. 

e) Eksamensoversigter, sommereksamensperioden 2014 – Bilag 1 
i) Diplomingeniøruddannelsen i global management and manufacturing 

ii) Diplomingeniøruddannelsen i integreret design 

iii) Diplomingeniøruddannelserne i elektroteknik og stærkstrømsteknik samt den tek-

niske diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi 

iv) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og teknologi 

v) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen i ro-

botteknologi 

vi) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

vii) Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik 

viii) Civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

ix) Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 

x) Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi 

xi) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen i pro-

duct development and innovation 

xii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen i kemi 

(og bioteknologi), civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi samt diplomingeniør-

uddannelsen i kemiteknik  

xiii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen i 

mekatronik, Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniørud-

dannelsen i innovation and business, diplomingeniøruddannelserne i mekatronik og 

interaction design samt kandidatuddannelsen i it product design 

 

Studienævnet godkendte eksamensoversigterne. Dog gjorde KWN opmærksom på, at 

eksamen i kvantefysik mangler på bacheloruddannelsen i fysik og teknologi. AVH føl-

ger op på sagen. 

Reeksamensperioden er ikke angivet på flere eksamensoversigter. Reeksamensperioden 

skal anføres, fx som en præcis reeksamensuge. Derudover skal det fremgå af eksamens-

oversigten, hvornår resultaterne på skriftlige prøver senest offentliggøres. 
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JH gjorde opmærksom på, at eksamensoversigterne er meget forskellige, og udtrykte et 

ønske om en standardisering af oversigterne. Sagen følges op ved næstkommende TEK-

ADM-møde. 

 

f) Undervisningsevalueringer, efterårssemestret 2013 – Bilag 2 

i) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 
Studienævnet er opmærksomt på, at uddannelsen har fokus på de tværfaglige problema-

tikker. 

ii) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og teknologi 
Studenterrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at de mange problemer, bl.a. mang-

lende mulighed for at stille uddybende spørgsmål samt underviserens manglende tilgæn-

gelighed ud over forelæsninger, på et kursus, ikke fremgår af evalueringen. Flere stude-

rende har været bange for at give udtryk for deres problemer, af frygt for at det påvirker 

eksamenen. Tidligere negative evalueringer har heller ikke påvirket underviserens valg 

af metode eller pædagogik. De studerende oplevede det som problematisk, at alt dette 

ikke fremgår af konklusionen, som evt. skyldes, at evalueringsreferatet er udarbejdet af 

en studerende, som er tilfreds med underviseren. HA følger op på den konkrete sag, og 

drøfter også sagen med uddannelseskoordinatorerne. Derudover skal der skal følges op, 

hvorfor problemerne ikke fremgår tydeligere af konklusionen. 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
14/21881 (OD) - Godkendt 

14/22375 (LePe) - Godkendt 

14/23864 (SJ) - Godkendt 

14/24220 (LePe) - Godkendt 

14/24988 (OD) - Afslået 

14/25574 (LePe) - Godkendt 

14/25584 (IC) - Godkendt 

14/25606 (OD) - Godkendt 

14/25628 (LePe) - Godkendt 

14/25629 (LePe) - Godkendt 

14/25645 (IC) - Godkendt 

14/25648 (JH) - Godkendt 

14/25846 (JH) - Godkendt 

  

Studienævnet indskærpede, at studiesekretærerne skal holde øje med at de studerende over-

holder afleveringsfristerne for afsluttende projekter og sørge for at bestille protokoller også 

ved manglende aflevering. Ved manglende eller forsinket aflevering skal den studerende re-

gistreres som ”Udeblevet” på protokollen, og sekretæren skal umiddelbart derefter orientere 

de studerende om konsekvenserne for den manglende/forsinkede aflevering.   

 

  



5 
 

b) Dispensation fra eksamensform, -indhold og/eller -omfang  
14/26034 (OD) - Godkendt 

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
14/24724 (SJ) - Betinget godkendt  

14/25778 (OD) - Godkendt 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
14/25772 (OD) - Godkendt 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
14/21882 (OD) - Godkendt 

14/22349 (SJ) - Afslået 

14/24039 (LePe) - Godkendt 

14/24422 (LePe) - Godkendt 

14/24491 (JH) - Godkendt 

14/24723 (SJ) - Betinget godkendt 

14/25355 (SJ) - Godkendt 

14/26020 (OD) - Godkendt 

 

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

se af eksamensbetingelserne 
14/23302 (OD) - Godkendt 

14/23304 (OD) - Godkendt 

14/24800 (OD) - Godkendt 

14/25359 (OD) - Afslået 

14/25781 (OD) - Godkendt 

14/25793 (OD) - Godkendt 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
14/22133 (OD) - Godkendt 

14/22136 (OD) - Godkendt 

14/25550 (SJ) - Godkendt 

 

h) Øvrige dispensationer 
14/20985 (OD) - Godkendt 

14/25407 (OD) - Godkendt 

14/25985 (LePe) - Godkendt 

13/73697 (AnJ) - Betinget godkendt 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit – Danmark 
14/23351 (OD)  - Godkendt 

14/24228 (LePe) - Godkendt 

14/25586 (LePe) - Godkendt 

 

j) Ansøgning om merit – Danmark 
14/18041 (AnJ)* - Godkendt 
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14/24465 (OD) - Delvist godkendt 

14/24708 (JH) - Godkendt 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
14/9208 (IC) - Godkendt 

14/19037 (SJ)* - Godkendt 

14/21630 (AnJ) - Godkendt 

14/23402 (SJ) - Godkendt 

14/24070 (AnJ) - Godkendt 

14/24077 (AnJ) - Godkendt  

14/24440 (AnJ) - Godkendt 

14/24711 (SJ) - Godkendt 

14/24986 (IC) - Godkendt 

14/24989 (IC) - Godkendt 

14/25366 (OD) - Godkendt 

14/25498 (SJ) - Godkendt 

14/25542 (IC) - Delvist godkendt 

14/25562 (JH) - Godkendt 

14/25567 (IC) - Delvist godkendt 

14/25578 (SJ) - Godkendt 

14/25582 (SJ) - Godkendt 

14/25607 (SJ) - Godkendt 

14/25649 (OD) - Godkendt 

14/25660 (SJ) - Godkendt 

14/25669 (SJ) - Godkendt 

14/26051 (IC) - Godkendt 

 

l) Ansøgning om merit – udland 
14/21744 (AnJ) - Godkendt 

14/22469 (SJ) - Delvist godkendt 

14/24354 (SJ) - Godkendt 

14/24426 (AnJ) - Godkendt 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger – Bilag 3 

MCI 

(a) Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business, Studieordning 2014, versi-

on 1.0 

- Afslået 

 

MMMI 

(b) Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi, Studieordning 

2014, version 1.0 

- Betinget godkendt og med forbehold i forhold til manglende matrix 

(c) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Fysik og Teknologi, Studieordning 

2012, version 1.2 

- Godkendt 
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(d) Diplomingeniøruddannelse i Elektronik og Datateknik, Studieordning 2014, ver-

sion 1.0 

- Godkendt med ændringer og med forbehold i forhold til manglende matrix. 

JH redegjorte for de omfattende ændringer. 

(e) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Robotteknologi, Studieordning 

2014, version 1.0 

- Godkendt med ændringer og med forbehold i forhold til manglende matrix, 

førsteårsprøve, adgangskrav og udlandsophold. 

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 4 
ITI 

7004301 (FY806) Godkendes som valgfag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Fysik og Teknologi, profilen Optik, Sensorer & 

Nanoteknologi 

- Godkendt som valgfag på 2. semester af civilingeniør-

uddannelsen i Fysik og Teknologi, profilen Optik, Sen-

sorer & Nanoteknologi 

7007301 (FY504) Godkendt som valgfag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Fysik og Teknologi på begge profiler 

- Godkendt. Godkendt også som valgfag på den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og teknologi 

CK-VAE3-U1 Godkendes som valgfag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Fysik og Teknologi, profilen Akustik & Sig-

nalbehandling 

- Godkendt som CK-VA03-U1 på 2. semester af civilin-

geniøruddannelsen i Fysik og Teknologi, profilen Aku-

stik & Signalbehandling 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

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

geniøruddannelsen i global management and manufactu-

ring 

- Godkendt med ændringer 

M-IFG1-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i maskinteknik 

- Godkendt med ændringer 

P-IFG1-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i produktion 

- Godkendt med ændringer 

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

dannelsen i fysik og teknologi, profilen Optik, Sensorer og 

nanoteknologi 

- Godkendt  
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T-PLA-U2 Godkendes som valgfag på 3 Godkendt. semester af civil-

ingeniøruddannelsen i fysik og teknologi, profilen Optik, 

Sensorer og Nanoteknologi 

- Bortfaldet 

 

KBM 

BAP-KE6-U1 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi 

- Godkendt med ændringer 

K-501-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi 

- Godkendt med ændringer 

KC-501-U3 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi og biotek-

nologi 

- Godkendt  

KC-IFG1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi og biotek-

nologi 

- Godkendt med ændringer 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i kemi og biotek-

nologi 

- Godkendt med ændringer. Godkendelsen gælder kun 

efterårssemestret 2014 

K-IFG1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i kemi og bioteknologi 

- Godkendt 

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

geniøruddannelsen i kemiteknik 

- Godkendt med ændringer. Godkendelsen gælder kun 

efterårssemestret 2014 

 

MCI 

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

innovation and business  

- Godkendt  

IBNBM2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i innovation and 

business 

- Afventer 

MC-ACT-U1 Ændringer i valgfag på 5. semester af de teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelser i mekatronik og inno-

vation and business samt diplomingeniøruddannelsen i in-
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teraction design. Godkendes som et nyt valgfag på diplom-

ingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Godkendt med ændringer 

MC-ADP-U1 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik 

- Godkendt med ændringer som valgfag på 4. semester 

af den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i 

mekatronik  

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik samt 

diplomingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Godkendt 

MC-BPRO-U1 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af de tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelser i mekatronik og 

innovation and business 

- Godkendt  

MC-CAE-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik samt 

diplomingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Afslået 

MC-CLM-U1 Ændringer i valgfag på 5. semester af de teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelser i mekatronik og inno-

vation and business samt diplomingeniøruddannelserne i 

mekatronik og interaction design 

- Godkendt  

MC-COE1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik samt 

diplomingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Godkendt med ændringer 

MC-COE2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik 

- Godkendt med ændringer 

MC-COM-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik samt 

diplomingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Afslået 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik samt 

diplomingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Afslået 

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

niøruddannelsen i mekatronik, profilen Embedded Control 

Systems 

- Afslået 
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MC-DYN-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik samt 

diplomingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Godkendt med ændringer 

MC-EPRO2U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af civilinge-

niøruddannelsen i mekatronik 

- Afslået 

MC-EXS-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af bachelor-

uddannelserne i mekatronik, Innovation and business samt 

diplomingeniøruddannelserne i mekatronik og interaction 

design 

- Godkendt 

MC-GCC-U1 Nyt konstituerende fag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelsen i mekatronik, profilen Power Electronics 

- Godkendt med ændringer 

MC-IET-U1 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af diplomin-

geniøruddannelserne i mekatronik samt interaction design 

- Godkendt  

MC-MDB1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i mekatronik.  

- Afslået 

MCMECHELU1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af bachelor-

uddannelserne i mekatronik, Innovation and business samt 

diplomingeniøruddannelserne i mekatronik og interaction 

design 

- Godkendt 

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

niøruddannelsen i mekatronik, profilen Modelling and 

Control of Mechatronic Systems 

- Afslået 

MC-NPRO1U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i mekatronik, profilen Micro- and Nano-

technology og valgfag på de øvrige profiler på civilingeni-

øruddannelsen i mekatronik 

- Godkendt med ændringer 

MC-PHYSDU1 Nyt konstituerende fag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelsen i mekatronik, profilen Power Electronics 

- Godkendt med ændringer 

MC-PLD-U1 Ændringer i valgfag på 5. semester af bacheloruddannel-

serne i mekatronik, Innovation and business samt diplom-

ingeniøruddannelserne i mekatronik og interaction design 

- Godkendt med ændringer 
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MC-RTOS-U1 Ændringer i valgfag på 5. semester af bacheloruddannel-

serne i mekatronik, Innovation and business samt diplom-

ingeniøruddannelserne i mekatronik og interaction design 

- Afslået 

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

niøruddannelsen i mekatronik 

- Afslået 

MC-THER-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik samt 

diplomingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Godkendt med ændringer 

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

niøruddannelsen i mekatronik, profilen i Embedded Cont-

rol Systems 

- Godkendt med ændringer 

MC-WAVE-U1 Ændringer i valgfag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i mekatronik. Godken-

des som nyt valgfag på diplomingeniøruddannelsen i me-

katronik 

- Godkendt  

TIU2IB-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Innovation and 

business 

- Godkendt med ændringer 

 

 

MMMI 

7001201 (FY512) Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og teknologi 

- Godkendt 

7003701 (FY511) Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og teknologi 

- Godkendt 

E-TELE-U01 Godkendes som valgfag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og teknologi 

- Bortfaldet 

ET-LØ-U1 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

stærkstrømsteknik 

- Godkendt under forudsætning af at forudsætningerne 

tilpasses 

OK-HRI-U1 Nyt konstituerende fag på 3. semester af civilingeniøud-

dannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt 
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RB-AUR2-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i robotteknologi 

- Godkendt 

RB-GSR1-U1 Nyt konstituerende fag på 1. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i robotteknologi 

- Godkendt 

RB-ROB5-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i robotteknologi 

samt valgfag på diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik 

- Godkendt med ændringer. Godkendelse som valgfag 

på diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik forud-

sætter, at forudsætningerne tilpasses 

RMAI1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i robotteknologi samt valgfag på civilin-

geniøruddannelsen i software engineering samt nyt valgfag 

på diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommu-

nikationsteknologi og udvekslingsstuderende 

- Godkendt 

RMAI2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt 

RMAI4-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af civilinge-

niøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

RMRSD1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af civilinge-

niøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i fysik og tekno-

logi samt nyt konstituerende fag på diplomingeniøruddan-

nelserne i elektroteknik og stærkstrømsteknik 

- Godkendt 

VB-PRG3-U2 Nyt konstituerende fag på 3. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i velfærdsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

  
Modulbeskrivelser hvori læringsmål ikke er opdelt i viden, færdigheder og kompetencer af-

vises. 

Ordet ”delprøve” må ikke indgå i beskrivelsen af tællende aktiviteter. Studienævnet fore-

slog, at ordet ”delaktivitet” eller lignende bruges i stedet for. 

Studienævnet var enigt i, at der skal følges op på tællende aktiviteter for at se, hvad der vir-

ker, og hvad der ikke gør, efterfølgende sikre, at de gode aktiviteter spredes ud til resten af 

TEK. 
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Det skal fremgå af modulbeskrivelsens kommentarfelt, at et fag indgår i førsteårsprøven. 

Dette tilføjes administrativt inden udgangen af august måned 2014, hvis det mangler. 

Vedr. valgfag: uddannelseskoordinatorerne og studiesekretærerne bedes være opmærksom-

me på, at valgfag, som udbydes på andre uddannelser eller specialiseringer kan have forud-

sætninger, som i værste fald medfører, at andre studerende ikke kan følge faget. Derfor skal 

der i disse tilfælde tilføjes differentierede forudsætninger. Det drøftes ved næstkommende 

EK-ADM-møde, hvis ansvar det er at sørge for at forudsætningerne i Fagbasen svarer til de 

uddannelser, der har godkendt faget på deres studieordninger. De pågældende valgfag god-

kendes under forudsætningen af, at forudsætninger ændres (specificeres), og udbyderen ac-

cepterer disse ændringer. 

JBC gjorde opmærksom på, at det ikke fremgår nogen steder, hvor mange studerende der 

skal tilmelde sig for at faget udbydes. HA informerede om, at der ikke er nogen fastsatte 

regler for dette. HA foreslog, at de studerende kontakter pågældende uddannelseskoordina-

tor. Hvis studerende oplever udbuddet som uhensigtsmæssigt eller utilfredsstillende, bedes 

de kontakte HA. 

Fælles modulbeskrivelser: Hidtil har det været aftalt, at der ikke må slettes eller ændres, kun 

tilføjes, i de fælles modulbeskrivelser. BAP-KE6 er dog ændret helt i målbeskrivelsen. Der 

var enighed i Studienævnet om, at det skal være muligt at specificere modulbeskrivelsen, så 

længe det grundlæggende ikke ændres.  

K-IFG3 og KC-IFG3: Fagbeskrivelserne blev godkendt for efterårssemestret 2014. LePe gør 

uddannelsesudvalget opmærksomt på problemet med godkendelsen af eksamensbetingelser-

ne, og der findes en løsning til efterårssemestret 2015, hvor fremdriftsreformen gælder.  

JVP gjorde opmærksom vedr. fagbeskrivelser for Innovation and Business-uddannelserne, at 

studieordningen ikke er godkendt pga. akkrediteringen. Derudover skal fagene godkendes 

for optaget 2012, da de ellers først træder i kraft i 2017. Studienævnet godkendte ændringer-

ne for valgfag, hvorimod de konstituerende fag behandles samtidigt med studieordningen 

ved et senere møde.  

 

6) Eventuelt 
- Ingen sager 

 

***** 
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