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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Den 19. august 2014 kl. 10:00-14:00 

i Mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

Deltagere:  Henning Andersen (HA), Thomas Lykke Navntoft (TLN), John Erik Hansen (JH), Ole 

Dolriis (OD), Søren Jensen (SJ), Lene Pedersen (LePe), Anders Jensen (AnJ), Ale-

xandra Vahala Hvass (AVH), Claus Holmegaard Bonnesen (ClHB), Jesper Birch 

Carlsen (JBC) 

Afbud fra:  Kirstine Winding Nielsen (KWN), Mikkel Bosack Simonsen (MBS), Sabrina 

Kretschmann (SK) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  
Godkendt med ændringer. 

2) Meddelelser 

a) Formandsafgørelser om forhåndsmerit ved udlandsophold (AVH) 
Studienævnet besluttede, at rutinesager baseret på præcedens afgøres af studienævnsfor-

manden. 

b) Kvalifikationsnævnets afgørelse i sag om klage over merit (AVH) 
Kvalifikationsnævnet giver medhold til den studerende. 

c) Tutorer og mentorer informeres om fremdriftsreformen (ClHB) 
Studievejlederen orienterer tutorer og mentorer om de relevante ændringer for 1. semester-

studerende den 21. august. Det er vigtigt, at de nye studerende kontakter de relevante instan-

ser, hvis ting begynder at gå skævt. Også videnskabelige og administrative medarbejdere 

skal være opmærksomme på de nye regler. 

d) Optag september 2014 og dimensionering (HA) 
Oplysninger om september-optaget er tilgængelige via Whitebook. 830 studerende har tak-

ket ja til KOT-pladsen på TEK. Det er en kraftig stigning, og vil give et øget ressourcebehov 

i kantine, undervisningslokaler, grupperum, undervisningskapacitet og studiestarten. Den 

dimensionering på 60 studerende, som er blevet meldt ud på de mest søgte uddannelser, kan 

ikke overholdes i efterårssemestret 2014, idet reglen først gælder fra efterårssemestret 2015. 

På disse uddannelser optager vi i år flere – 93 har takket ja til bygningsuddannelsen, 72 til 

integreret design, 65 til product development and innovation, 55 til maskinteknik, 66 til 
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software engingeering, 65 til robotteknologi og 55 til energiteknologi. Det er en 14 procents 

stigning i forhold til sidste år, og betyder en større markedsandel. Kemi-uddannelserne blev 

lukket bl.a. af hensyn til laboratoriekapacitet, da det samlede optag er 65. Ressourceproble-

matikken gør det nødvendigt at vurdere kemi-uddannelsernes dimensionering fremadrettet. 

Ungdomsårgangene er trods tale om det modsatte, ikke faldende i de nærmeste år. TEK kan 

dermed ikke regne med et fald i ansøgninger som følge af ungdomsårgangenes størrelse før 

2025. HA sender materiale ud til studienævnsmedlemmerne.  

Kandidatoptaget er også gået frem i 2014. Det belaster også produktionsapparatet. 

Der var et skuffende optag på civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi. Der drøftes ti-

telændring. Der var også et fald i ansøgninger til civilingeniøruddannelsen i lærings- og op-

levelsesteknologi samt diplomingeniøruddannelserne i elektronik og datateknik samt stærk-

strømsteknologi. Det undersøges, hvad faldet skyldes. Der vil også blive set nærmere på di-

plomingeniøruddannelse i interaction design, selv om årets optag har været større end tidli-

gere.  

TLN efterspurgte en analyse af hvad kommende studerende søger ind på i stedet for uddan-

nelser med adgangsbegrænsning. HA svarede, at der ikke er blevet lavet analyser. Årets op-

tag kan ikke bruges som udgangspunkt, da vi ikke har haft begrænsninger.  

AnJ spurgte, om de nyoptagne studerende på bygningsteknik vil blive delt op i to hold. HA 

orienterede om, at man har valgt at have kun et hold, da der næste år vil være et begrænset 

optag, og situationen dermed er enestående. 

e) Talentprogrammer (HA) 
TEK afventer bekendtgørelser med hjemler til at oprette talentprogrammer. Ministeriet vil 

høre universiteternes tilbagemeldinger om hvorvidt talentprogrammerne skal indgå i eksa-

mensbeviset, eller som et tillæg til eksamensbeviset. Et tillæg til eksamensbeviset er at fore-

trække. Dette skyldes, at hvis programmet indgår i eksamensbeviset, stilles der store krav til 

meget strenge retningslinjer og enighed mellem universiteterne, for at eksamensbeviserne 

ikke bliver delt op i A- og B- eksamensbeviser. For nuværende er der heller ikke enighed 

om, hvorvidt programmerne skal være for en meget smal eller en bredere gruppe. 

f) Byggesagen, lokaler og skemalægning (HA) 
Byggesagen kører efter planen. Man er gået i gang med bygning 44. Der afholdes et status-

møde senere i uge 34 med projektgruppen og byggeledelsen. 

Lokaler og skemalægning: Der kan undervises for store hold i ITI-lokale nr 116, auditorium 

2, kantine-auditoriet og K45. Yderligere et lokale til over 60 studerende er blevet gjort klar. 

Der skulle dermed være nok med lokaler, og skemaerne kan laves. Der vil være teoriunder-

visning næsten alle dage kl. 8-16, men i oplægget ser det ud til, at der skal laves en dele-

ordning for projektarbejdspladser. Det betyder, at to grupper vil skulle dele et lokale, og at 

grupperne selv vil skulle kunne finde ud af at dele lokalet på de tidspunkter, hvor der ikke er 

undervisning.  
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Gruppelokalerne vil skulle bookes fremadrettet, og de studerende har ikke krav på eget 

gruppelokale. Antallet studerende bliver større og større, derfor kan kun udstyrstunge pro-

jekter tilgodeses med en fast plads. JH gjorde opmærksom på, at også klasselokaler vil kun-

ne bruges til at øve præsentationer og lign. sidst på semestret, hvor der ikke er undervisning. 

I situationer, hvor de studerende har udstyr i delelokaler, skal der ses på forskellene i uddan-

nelserne. HA orienterede om, at der kan angives en minimumsstandard, og de enkelte ud-

dannelser kan prøve at tage særlige hensyn.   

På MCI grupperer de studerende sig i storrum. De studerende laver interne aftaler om ud-

styr, og det ser ud til at fungere. Derudover er der en række pladser for specialestuderende 

(små afskærmede borde).  

JBC ville vide, hvorfor skemaerne blev lagt så sent. HA orienterede om, at fristen er den 1. 

september. Den senes frist skyldes den forsinkede proces med at få de nødvendige tilladelser 

til storlokalerne, og det store optag.  

HA orienterede om, at der igen vil blive lavet en tælleøvelse (undervisningslokaler) for at se, 

hvor mange der møder op, og for at se, at lokalerne bruges fornuftigt med maxbelægning. 

3) Sager 

a) Studienævnsmøder i efterårssemestret 2014 (AVH) 
Følgende datoer blev godkendt:   

Tirsdag den 16. september kl. 10-14 i Odense 

 Fredag den 10. oktober kl. 10-14 i Odense 

 Onsdag den 12. november kl. 10-15 i Odense 

 Torsdag den 11. december kl. 10-14 i Sønderborg. 

  

b) MMMIs ansøgning om forlænget eksamensperiode i vintereksamensperioden 

(ClHB) – Bilag 1 
Studienævnet godkendte, at eksamenerne i RB-ADA5 og RMROVI1 afholdes i december 

pga. force majeure mod at afholde eksamenerne i januar.  

Studienævnet afslog den generelle ansøgning om at inddrage fredag den 2. januar 2015 til 

eksamen. Dette skyldes hensyn til udenlandske studerende, og det ville også være uhen-

sigtsmæssigt for de danske studerende. Er der særlige omstændigheder, kan man i enkeltsi-

tuationer sende en begrundet ansøgning om dispensation fra denne regel. Det samme gælder 

for afholdelse af eksamener i december.  

AnJ gjorde opmærksom på, at man på de lavere semestre kan afholde eksaminer efter dimis-

sionsdatoen. Dette er dog ikke relevant i januar 2015, hvor dimissionen afholdes helt sidst 

på måneden. 
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c) Vejledning i helhedsvurdering i prøve, hvor der indgår flere forskellige prøve-

elementer (ClHB) – Bilag 2 
- Udsættes til senere møde. 

 

d) Studiefremdriftsreformen 
i) Merit fra tidligere uddannelser (AVH) 

- Konsekvensen af fritagelse fra undervisning (AVH) 

I situationer, hvor der er tællende aktiviteter, kan en studerende, som tidligere har 

bestået modsvarende uddannelseselementer, uden at kunne få fuld merit, fritages fra 

undervisningen, og vedkommendes tællende aktiviteter reduceres svarende til frita-

gelsen. Den studerende er også velkommen til at lade være med at søge om fritagel-

se.  

De store semestre kan kun deles op for studerende, der er på eliteprogrammet.  

- Konsekvensen af manglende angivelse af oplysninger vedr. tidligere uddannel-

seselementer eller mangelfuld meritansøgning (AVH) 

Studerende, der har angivet mangelfulde oplysninger eller ikke søgt om merit, som 

de er forpligtet til at søge, kan få deres karakter tilbagetrukket af Juridisk Kontor, når 

sagen opdages. 

TEK – Uddannelse og Kvalitet udarbejder et notat om, hvad den studerende er for-

pligtet til, hvorvidt ansøgningen kan reduceres til relevante uddannelser, samt hvad 

”hurtigst muligt” er.  

- Vurdering af niveau for tidligere beståede uddannelseselementer (AVH) 

Uddannelseskoordinatorerne og Studienævnet skal være meget opmærksomme i for-

hold til niveauet på studerende, der søger om merit fra erhvervsakademiuddannelser.  

ii) Krav om beståede uddannelseselementer før påbegyndelse af udlandsophold 

(AVH) 

Studienævnet fastholder den tidligere praksis om, at de studerende kan søge ophold fra 

og med bachelor/diplomingeniøruddannelsernes 5. semester. 

iii) Praksis vedr. flere eksamensforsøg (AVH) 

Studienævnets praksis bliver drøftet i forhold til udviklingen som fremdriftsreformen vi-

ser. TEK – Uddannelse og Kvalitet laver et oplæg og en analyse i løbet af efterårsseme-

stret 2014. 

iv) Tilmelding til relevant studietrin (ClHB) 

Eksamenskontoret tilmelder 1. semester bachelorer automatisk. På 2. semester får de 

studerende en ”smal blanket”, hvor af kun de fag, der er relevante på studietrinnet, frem-

går. De studerende vil også kunne tilmelde sig de fag, de mangler fra tidligere semestre.  

På kandidatuddannelserne vil de studerende kunne tilmelde sig alle fag. Det kan give 

problemer med progressionen, og det vil ikke være muligt at forhindre de studerende til 
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at tilmelde sig fag uden for studietrinnet. Fordelen er, at de studerende kun vil kunne 

tilmlelde sig fag fra 2 semestre ad gangen.  

De studerende, der er optaget før september 2014, vil skulle tilmelde sig på brede blan-

ketter. Det relevante studietrin kan ikke administreres for dem.  

Systemet kører frem til 2016, hvor der forhåbentlig er udviklet et bedre system. 

v) Bindende tilmelding til valgfag (AVH) 

Den bindende tilmelding til valgfag gælder for nye studerende fra september 2014 og for 

studerende optaget til og med august 2014, fra september 2015. Den bindende tilmelding 

betyder, at valg af valgfag ikke kan fortrydes, med mindre Studienævnet dispenserer. 

Særlige omstændigheder, der taler for dispensation er fx skemaoverlap. HA fremhævede 

vigtigheden af, at de studerende bliver vejledt korrekt.   

vi) Udmelding, framelding og genindskrivning (ClHB) 

De nye studerende bliver tvangstilmeldt undervisning, eksamen og reeksamen. Hvis en 

studerende oplever, at det går dårligt, og ønsker en ny start, skal vedkommende udmelde 

sig før eksamen. Dermed bortfalder eksamens- og reeksamenstilmeldingen. Den stude-

rende skal dog være opmærksom på, at man ved genindskrivning (=optagelse!) risikerer 

at falde ud pga. adgangsbegrænsninger. Er man udmeldt pga. uddannelsens regler (fx in-

aktivitet), skal man søge om dispensation for at blive genindskrevet.  

Det er vigtigt, at de studerende udmelder sig officielt, skriftligt, og via den rette kanal. 

TEK Uddannelse og Kvalitet udarbejder et notat vedr. udmeldelse til uddannelseskoor-

dinatorer. 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
14/33319 (AnJ)* - Godkendt 

14/40898 (OD) - Godkendt 

14/46773 (AnJ) - Godkendt 

14/47565 (SJ) - Godkendt 

14/47612 (LePe) - Godkendt 

14/47616 (LePe) - Godkendt 

14/47738 (LePe) - Godkendt 

 

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
14/32685 (IC)*  - Godkendt 

14/32702 (OD)*  - Godkendt 

14/35171 (IC) - Godkendt 

14/36675 (IC) - Afslået 
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14/36683 (IC) - Afslået 

14/37455 (IC) - Afslået 

 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
- Ingen sager 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
14/32682 (IC)* - Godkendt 

14/40875 (LePe) - Godkendt 

14/40883 (AnJ) - Godkendt 

14/40914 (AnJ)* - Godkendt 

14/40915 (AnJ)* - Godkendt 

14/44870 (AnJ) - Godkendt 

14/47339 (AnJ) - Godkendt  

14/47745 (JH) - Godkendt 

 

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

se af eksamensbetingelserne 
14/32688 (OD)* - Godkendt 

14/33618 (LePe) - Delvist godkendt 

14/33844 (OD) - Afslået  

14/33864 (LePe) - Delvist godkendt 

14/35095 (OD) - Afventer 

14/35111 (OD) - Godkendt 

14/36741 (IC) - Afslået 

14/41163 (LePe) - Godkendt 

14/46502 (IC) - Godkendt 

14/46831 (LePe) - Delvist godkendt 

 

Studienævnet gjorde opmærksom på, at udmeldingen om forudsætningerne for at deltage i 

virksomhedsforløbet skal være mere tydelig.  

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
14/28329 (IC)* - Godkendt 

14/44911 (OD) - Godkendt 

14/44912 (OD) - Godkendt 

14/46813 (IC) - Godkendt 

14/47058 (LePe) - Godkendt 

14/47560 (IC) - Godkendt 

14/47736 (JH) - Godkendt 

14/47755 (JH) - Godkendt 

 

h) Øvrige dispensationer 
14/28837 (IC) - Afslået 

14/32697 (IC) - Godkendt 
14/35168 (IC) - Afventer 

14/40901 (LePe) - Godkendt 
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14/41143 (SJ) - Godkendt 

14/46074 (IC) - Bortfaldet 

14/46777 (SJ) - Godkendt 

14/47322 (LePe) - Godkendt 

14/47351 (SJ) - Godkendt 

14/47606 (JH) - Godkendt 

14/47749 (OD) - Afventer 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit, Danmark 
14/28226 (AnJ)* - Godkendt 

14/33595 (AnJ) - Afslået 

14/40916 (OD) - Godkendt 

14/44784 (AnJ) - Godkendt 

14/45400 (OD) - Godkendt 

 

j) Ansøgning om merit, Danmark 
14/44913 (OD) - Godkendt 

14/45395 (JH) - Afslået 

14/46791 (OD) - Godkendt 

14/47051 (SJ) - Delvist godkendt 

14/47327 (OD) - Afventer 

14/47619 (LePe) - Delvist godkendt 

14/47631 (SJ) - Afslået 

14/47729 (SJ) - Delvist godkendt 

14/47734 (JH) - Godkendt 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit, udland 
14/19047 (SJ)* - Godkendt 

14/24432 (AnJ) - Godkendt 

14/28220 (SJ)*   - Godkendt 

14/31342 (SJ) - Godkendt 

14/32077 (SJ) - Bortfaldet 

14/32689 (SJ) - Delvist godkendt 

14/33358 (SJ)* - Godkendt 

14/33599 (SJ)* - Godkendt 

14/33603 (SJ)* - Godkendt 

14/33854 (SJ)* - Godkendt 

14/33862 (SJ)* - Godkendt 

14/34561 (SJ) - Godkendt 

14/35130 (SJ)* - Godkendt 

14/36768 (SJ)* - Godkendt 

14/40885 (SJ)* - Godkendt 

14/40908 (AnJ) - Godkendt 

14/40910 (AnJ) - Godkendt 

14/41045 (SJ) - Godkendt 

14/41048 (SJ) - Godkendt 

14/41119 (SJ)* - Godkendt 

14/41126 (SJ)* - Godkendt 
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14/41130 (SJ)* - Godkendt 

14/44909 (SJ) - Delvist godkendt 

14/44910 (SJ)* - Godkendt 

14/45432 (OD) - Godkendt 

14/46482 (SJ) - Godkendt 

14/46490 (SJ)* - Godkendt 

14/46800 (SJ)* - Godkendt 

14/47570 (AnJ) - Godkendt 

14/47577 (IC) - Godkendt 

14/47599 (JH) - Delvist godkendt 

14/47751 (SJ) - Godkendt 

 

l) Ansøgning om merit, udland 

 

m) Klage over Studienævnets afgørelse 
i) Ansøgning om forhåndsmerit, Danmark 

14/28163 (AnJ) Studienævnet fastholder den tidligere afgørelse. Studie-

nævnet kan kun godkende fagbeskrivelser med en målbe-

skrivelse, og såfremt vi får ansøgningen igen, tager vi den i 

fornyet overvejelse, forudsat at der er en målbeskrivelse 

med.  

 

n) Vurdering vedr. indskrivning  
14/33737 (LePe) - Positiv vurdering 
14/39812 (LePe) - Positiv vurdering 

14/45430 (AnJ) - Positiv vurdering 

14/45434 (SJ) - Afventer 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

Fælles 
(a) Studieordning for de teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser ved Syddansk 

Universitet, Generelle bestemmelser (kapitel 1-8), gældende for studerende opta-

get til og med den 31. august 2014, version 2.1 – Bilag 3 

- Udsættes til et ekstraordinært studienævnsmøde den 25. august 2014 

(b) Studieordning for de teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser ved Syddansk 

Universitet, Generelle bestemmelser (kapitel 1-8), gældende for studerende opta-

get fra og med den 1. september 2014, version 2.2 – Bilag 4 

- Udsættes til et ekstraordinært studienævnsmøde den 25. august 2014 

(c) Studieordning for civilingeniøruddannelserne ved Syddansk Universitet, Gene-

relle bestemmelser (kapitel 1-8), version 2.1 – Bilag 5 

- Udsættes til et ekstraordinært studienævnsmøde den 25. august 2014 

(d) Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Syddansk Universitet, Ge-

nerelle bestemmelser (kapitel 1-8), gældende for studerende optaget til og med 

den 31. august 2014, version 1.5 – Bilag 6 

- Udsættes til et ekstraordinært studienævnsmøde den 25. august 2014 
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(e) Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Syddansk Universitet, Ge-

nerelle bestemmelser (kapitel 1-8), gældende for studerende optaget fra og  

med den 1. september 2014, Version 1.6 – Bilag 7 

- Udsættes til et ekstraordinært studienævnsmøde den 25. august 2014 

 

ITI – Bilag 8 

 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi, Studieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt 

 

 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design, Studieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt 

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 9 
Fælles 

F-VF-U1 Ændringer i valgfag på 3. semester på civilingeniøruddan-

nelserne i energiteknologi, fysik og teknologi, konstrukti-

onsteknik, kemi, miljøteknologi, lærings- og oplevelses-

teknologi, robotteknologi, software engineering, velfærds-

teknologi, innovation and business og mekatronik 

- Godkendt 

 

ITI 

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

geniøruddannelsen i produktion 

- Godkendt 

 

MCI 

MC-DIS-U1 Ændringer i profilkonstituerende fag på 3. semester af ci-

vilingeniøruddannelsen i mekatronik, profilen Embedded 

Control Systems samt valgfag på de andre profiler af ud-

dannelsen 

- Godkendt 

 

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

niøruddannelsen i mekatronik, profilen Embedded Control 

Systems, samt valgfag på de andre profiler af uddannelsen 

- Godkendt 

 

MMMI 

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

niøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt 
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OK-BTG-U1 Nyt valgfag på 1. og 3. semester af civilingeniøruddannel-

sen i Lærings- og oplevelsesteknologi 

- Godkendt med ændringer 

 

MCRTS-U1 Godkendes som valgfag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelsen i robotteknologi 

- Godkendt 

 

c) Regelsamlingen 2014-2015 – Bilag 10 
- Udsættes til et ekstraordinært studienævnsmøde den 25. august 2014 

 

6) Eventuelt 
a) Dekan (HA) 

Stillingen slås op i slutningen af august måned, med ansøgningsfrist den 29. september. Ny 

dekan forventes primo 2015. 

 

b) Ekstarordinært studienævnsmøde den 25. august 2014 
Studienævnet var enigt i at der afholdes et ekstraordinært møde den 25. august.  

 

***** 


