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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Tirsdag den 16. september 2014 kl. 10:00-14:00 

i Mødelokale 2, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

Til stede:  Henning Andersen (HA), Jesper Birch Carlsen (JBC) (forlod mødet kl. 13:50, hvor 

punkt 3c blev behandlet), Kirstine Winding Nielsen (KWN), Mikkel Bosack Simon-

sen (MBS), John Erik Hansen (JH), (Thomas Lykke Navntoft (TLN), Ole Dolriis 

(OD), Søren Jensen (SJ), Sabrine Kretschmann (SK), Ib Christensen (IC), Lene Peder-

sen (LePe), Alexandra Vahala Hvass (AVH), Claus Holmegaard Bonnesen (ClHB) 

Afbud fra:  Anders Jensen (AnJ) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referaterne af den 19. og den 25. august 2014 blev godkendt. 

2) Meddelelser 

a) Afvikling af uddannelsesberetning på TEK (HA) – Bilag 1 
Uddannelsesberetning bliver frem over lavet hvert andet år. Der vil blive arrangeret midt-

vejsmøder, og der skal hele tiden være fokus på nøgletal. Nøgletallene bliver fremskaffet via 

intern kvalitetssikring. TEK Uddannelse & Kvalitet sender notatet vedr. kvalitetssikring ud 

til uddannelseskoordinatorerne og institutlederne.  

b) Studieskift i forbindelse med studiestart (ClHB) 
Optag på diplomingeniør- og bacheloruddannelserne blev lukket den 21. august.  

Muligheden for at skifte studieretning internt på TEK blev lukket den 15. september. Der 

har været problemstillinger med studerende, der har ønsket at skifte fra andre fakulteter. 

Forløbet med studieskift har ikke været problemfrit i år, og det skal forhindres, at lignende 

problemer opstår fremover.  

Det er vigtigt, at de studerende fra næste år søger om optagelse i 1. rundet (5. juli), evt. via 

kvote 2 ved uddannelser med adgangsbegrænsninger.  

Betinget optagede studerende på bachelor- og diplomingeniøruddannelserne blev udmeldt 

den 10. september, hvis de ikke havde dokumenteret for opfyldelse af adgangskravene. 

ClHB undersøger, hvor mange TEK-studerende blev udmeldt pga. manglende opfyldelse af 

adgangskravene. LePe har opfordret udmeldte studerende til at kontakte studievejledningen.  
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SJ gjorde opmærksom på, at web-systemet i forbindelse med optagelse og studieskift er me-

get tungt, idet det mangler tilbagemeldinger og brugervenlighed. Man kan heller ikke se, om 

man har uploadet de rigtige dokumenter, og man skifter upload-stedet afhængig af ansøg-

ningsdatoen ((optag.dk før den 3. september, og sdu.dk/optag derefter). Dette skaber misfor-

ståelser hos de studerende. ClHB går videre med sagen. 

c) Byggesagen (HA) 
Det forventes, at størstedelen af undervisningen på TEK-uddannelserne vil kunne klares i 

bygning 44. Byggesagen skrider frem planmæssigt. Der ses nu nærmere på fordelingen af 

rummene og indretningen af bygning 44. Bygning 44 bliver færdigt til forårssemestret 16, 

hvorfor der bliver brug for en overgangsordning, hvor nogle ansatte vil skulle flytte to gange 

og der skal findes alternative undervisningslokaler uden for campus.  

d) Studiefremdriftsreformen (ClHB) 
Valgfag 

Det vil være muligt at skifte valgfag så længe eksamen ikke har været afholdt. De studeren-

de skal tilmelde sig valgfag på relevant studietrin. Hvis et fag ikke længere bliver udbudt, 

skal man lave overgangsbestemmelser om, hvornår 3. prøveforsøg skal afvikles. ClHB anbe-

faler, at det bliver ved næstkommende ordinære prøvetermin. Hvis der er særlige omstæn-

digheder, vil der kunne dispenseres fra tidspunktet for det 3. prøveforsøg. ClHB bemærkede 

at der arbejdes på at få fælles regler på SDU for, hvor længe efter semesterstart valgfag kan 

skiftes uden en dispensation, og foreslog to uger efter semesterstart. Dette begrundes med 

bl.a. af hensyn til tværfakultære valgfag. Reglen om, at eksamenstilmeldinger kan annulleres 

op til fire uger fra semesterstart, vil blive fjernet, da tilmeldingerne vil være bindende fra 

den 1. september 2015.  

Der var drøftelse om, hvad en passende ”skifteperiode” kunne være. Bl.a. møder mange in-

ternationale kandidatstuderende op lidt forsinket, og de vil opleve en skifteperiode på to 

uger som værende for kort. De studerende syntes dog, at en periode på fx 4 uger er for lang, 

da undervisningen bliver forstyrret i skifteperioden, hvor folk falder fra og kommer til. Der 

var enighed om, at det er de studerendes ansvar at deltage fra semesterstart. Det er en kuty-

me, at de studerende tilmelder sig ekstra valgfag, for at danne sig et billede af hvad faget går 

ud på, og så afmelder sig de overskydende fag. Fremadrettet (fra den 1. september 2015) vil 

de være bundet af den ekstra tilmelding, idet de studerende vil kunne skifte valgfag, men ik-

ke melde sig fra. Det betyder, at der er et stort behov for vejledning om de nye regler. De 

studerende kan deltage i undervisningen uden at være tilmeldte, hvis de er interesserede i at 

”snuse til” forskellige valgfag.  

Der var enighed om, at udgangspunktet skal være, at de studerende kan skifte valgfag inden 

for de to første uger efter semesterstart. En dispensation fra fristen kræver, at der er særlige 

omstændigheder. 
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Håndtering af manglende tilmelding til valgfag: Studerende der ikke tilmelder sig til valgfag 

vil modtage rykkere. Reagerer de ikke på denne vil de som sidste mulighed blive tvangstil-

meldt valgfag ud fra lister, som udarbejdes af uddannelserne. Disse studerende vil stadigvæk 

kunne skifte valgfag i lighed med de øvrige studerende. Den manglende tilmelding vil dog 

kunne have indflydelse på udbuddet af valgfag. Der var et forslag om, at der tvangstilmeldes 

til ét valgfag pr. uddannelse. Der var enighed om, at uddannelserne melder ind, hvad for 

nogle tvangsvalgfagslister der vil være på bachelor- og kandidatuddannelserne. Reglen vedr. 

tvangstilmelding gælder ikke på diplomingeniøruddannelserne. Sagen vendes på næstkom-

mende møde i Uddannelsesforum, og oplysninger indhentes efterfølgende. 

Kandidatfag på uafsluttet bachelor. Den tidligere praksis om, at diplomingeniørstuderen-

de kan følge kandidatfag i lighed med bachelorstuderende forventes at fortsætte. Tilladelsen 

til at følge kandidatfag på en bestemt kandidatuddannelse giver retskrav til at blive optaget 

på uddannelsen umiddelbart efter at man er blevet færdig med den adgangsgivende eksa-

men. De kandidatfag bachelorstuderende får tilladelse til at følge, er ikke inkluderet i de 30 

ECTS, den studerende skal tage pr. semester på deres bacheloruddannelse. De vil efterføl-

gende blive fratrukket de 30 ECTS pr. semester på kandidatuddannelsen. Tilmeldingen til 

kandidatfag er dog bindende. Kriterier for hvornår en bachelorstuderende kan følge kandi-

datfag, må ikke medføre forsinkelse på den studerendes bachelorstudie. Studienævnet kan fx 

beslutte, at de bachelorstuderende ikke må tilmelde sig mere end 40 ECTS pr. semester, ba-

chelor- og kandidatfag medregnet. Disse regler bliver administreret af Optagelse og Vejled-

ning.  

Bachelorstuderende, som læser på normeret tid, har ikke det store gavn af at læse forud, og 

bliver ikke hurtigere færdige. Men muligheden for at tage 10 ECTS kandidatfag skal være 

der også for de studerende, der ønsker at læse fremad i deres uddannelse.. Bachelorstude-

rende, der af en eller anden grund har et skævt forløb, kan have fordel af muligheden, for ik-

ke at komme for meget bagud, og for at aflaste starten på kandidatstudiet, og dermed forkor-

te et ellers forsinket studieforløb. Dygtige diplomingeniører vil kunne læse forud, og dermed 

styrkes i konkurrencen mod eksterne ansøgere, idet de får retskrav til kandidatuddannelsen. 

Samtidigt er det vigtigt at forhindre, at svage studerende ”flygter forud” og dermed bliver 

endnu mere forsinkede.  

Studienævnet var enigt i følgende betingelser for, at studerende med uafsluttet bache-

lor/diplomingeniøruddannelse læser kandidatfag: den studerende skal have bestået de første 

4 semestre i normeret tid, eller også må den studerende kun mangle få ECTS på bache-

lor/diplomingeniøruddannelsen. Derudover er det krav for forsinkede studerende, at bache-

lorprojektet skal være bestået, før de kan følge kandidatfag. Opfylder en studerende ikke be-

tingelserne, skal et afslag kvalificeres af Studienævnet. Det blev aftalt, at TEK – Uddannelse 

og Kvalitet udarbejder et samlet forslag om betingelser. Der var enighed i Studienævnet om, 

at der skal tilføjes forudsætninger på modulbeskrivelserne af de kandidatfag, hvor progressi-

on påkræver det. Det kan fx være, at 6. semester på bacheloruddannelsen er bestået. Dermed 
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kan det sikres, at de studerende har de nødvendige faglige forudsætninger for at følge un-

dervisningen.   

Adgangskrav på kandidatuddannelserne: Lene Pedersen, Søren Jensen og Dorte Smede-

gaard Schmidt har udarbejdet med et forslag med faglige minimumskrav. Supplering skal 

være et eksisterende fag. Det betyder, at der ikke må opfindes nye fag for en individuel an-

søger. Der er ikke dispensationsmulighed fra adgangskrav, med mindre ansøgeren ikke har 

en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse. Der køres et forsøg for civil-

ingeniøruddannelserne i kemi, product development and innovation og konstruktionsteknik, 

der alle har vinteroptag.  

Ansøgere med en professionsbacheloruddannelse: Ansøgernes matematik-niveau kontrolle-

res af Optagelse og Vejledning. Uddannelserne forventes dog ikke at lave opsøgende arbej-

de i forhold til erhvervsakademier, idet erhvervsakademierne kan kontakte TEK, hvis de 

vurderer, at deres uddannelser er direkte adgangsgivende.  

e) Forslag til SDU-udviklingskontrakt 2015-2017 (HA) 
Målet med udviklingskontrakten er bedre kvalitet i uddannelserne, dvs. flere, som vælger 

SDU som 1. prioritet, lavere frafald, større relevans og gennemsigtighed, fokus på iværksæt-

teri, højere beskæftigelsesgrad, bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, styrket internati-

onalisering, flere meritgivende udlandsophold, rekrutterings- og brobygningsindsats, flere 

talentprogrammer, tiltrækning af bedste videnskabelige personale, øget ligestilling, styrkelse 

af TAP-personale samt øget ekstern finansiering. 

f) MOOC´s på SDU (HA) 
Der bliver pt. ikke udviklet flere MOOCs (massive open online courses). 

3) Sager 

a) Plan for evaluering af undervisningen (HA) – Bilag 2 
Den nye plan for evaluering af undervisning er klar til implementering fra november 2014. 

Systemet sikrer en evaluering af samtlige aktiviteter, forudsat at de studerende udfylder 

spørgeskemaet. Der skal lægges kræfter i at sikre, at evalueringerne bliver gennemført og 

det anbefales fortsat, at underviserne bruger undervisningstid til evalueringen, for dermed at 

få svarprocenten op.  

Spørgeskemaet og arrangementet med Rambøll er nyt, og arrangeres af Det Tekniske Fakul-

tet. Systemet er stort set selvkørende, men TEK vil se nærmere på, hvordan rapporterne bli-

ver distribueret til de relevante miljøer og undervisere.  

Planen blev godkendt.  

b) Gennemgang af kurser i 2014 med høje dumpeprocenter (HA) – Bilag 3 
De enkelte uddannelser skal have fokus på dumpeprocenterne og forholde sig til, om tallene 

giver anledning til handling. Hvis der er store problemer vedr. enkelte moduler, skal HA 
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orienteres. Listen med dumpeprocenter sendes ud til de enkelte uddannelseskoordinatorer 

med opfordring til at være opmærksom på sagen, samt om at følge op. 

c) Supplerende optagelsesformer på bacheloruddannelserne fra 2017 (HA) 
Direktionen har vedtaget, at en større andel studerende skal optages på baggrund af karakte-

rer og supplerende optagelseskriterier. I 2017 skal mindst 25 % studerende optages via sup-

plerende optagelseskriterier. På TEK vil de supplerende optagelseskriterier gælde på uddan-

nelser med adgangsbegrænsninger. Man kan også tilbyde dem på uddannelser, hvor der ikke 

er adgangsbegrænsninger, men hvor man har mistanke om, at den studerende vil være fra-

faldstruet. 

Der undersøges bl.a. mulighed for at supplere optagelsen med uniTEST, hvor testen er ens 

for alle uddannelser på universitetet. Testen tester kritisk tænkning, skriftlig formulerings-

evne osv. og bruges bl.a. i Australien og Sverige. Testen kræver et stort datagrundlag. Re-

sultaterne vil derfor ikke kunne bruges som den eneste testmetode med det samme til at sor-

tere folk fra. Studienævnets medlemmer var i en vis grad betænkelige ved at bruge den 

samme test for alle uddannelser.  

Det undersøges, om bachelor- og diplomingeniøruddannelserne i mekatronik samt diplom-

ingeniøruddannelserne i elektronik og stærkstrøm kan bruges som testuddannelser med uni-

TEST, idet ansøgere på disse uddannelser har meget forskellige baggrunde. 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
14/47774 (LePe)* - Godkendt 

14/49935 (SJ) - Afslået 

14/50582 (OD) - Godkendt  

 

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
14/50391 (OD) - Delvist godkendt.  

14/50392 (OD) - Godkendt 

14/50396 (OD) - Godkendt 

14/50397 (OD) - Godkendt 

14/50518 (OD) - Godkendt 

14/50550 (SJ) - Godkendt 

14/50590 (OD) - Godkendt 

14/50592 (OD) - Godkendt 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  

- Ingen sager 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
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14/50195 (JH) - Godkendt 

 

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

se af eksamensbetingelserne 
14/48310 (LePe) - Godkendt 

14/48538 (LePe) - Godkendt 

14/49249 (LePe) - Godkendt 

14/49426 (OD) - Afslået 

14/49907 (AnJ) - Godkendt 

14/50061 (IC) - Godkendt 

14/50256 (AnJ) - Godkendt 

14/50389 (IC) - Godkendt 

14/50421 (OD) - Godkendt 

14/50443 (AnJ) - Godkendt 

14/50447 (AnJ) - Godkendt 

14/50515 (OD) - Godkendt 

14/50520 (OD) - Godkendt 

14/50586 (SJ) - Godkendt 

 
Studienævnet fremhævede, at de centrale studieelementer skal indgå i førsteårsprøven. 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
14/48053 (IC) - Godkendt 

14/48202 (IC) - Godkendt 

14/48428 (JH) - Godkendt 

14/48433 (JH) - Godkendt  

14/48439 (JH) - Godkendt 

14/48440 (JH) - Godkendt 

14/48441 (JH) - Godkendt 

14/49380 (JH) - Godkendt 

14/49381 (JH) - Godkendt 

14/49382 (JH) - Afventer 

14/49929 (JH) - Godkendt 

14/50039 (JH) - Godkendt 

14/50040 (JH) - Godkendt 

14/50418 (JH) - Godkendt 

14/50502 (JH) - Godkendt 

14/50503 (JH) - Afventer 

14/50506 (JH) - Godkendt 

14/50507 (JH) - Godkendt 

14/50566 (JH) - Godkendt 

14/50567 (JH) - Godkendt 

14/50569 (JH) - Afventer 

 

h) Øvrige dispensationer 
14/35168 (IC) - Godkendt  

14/49205 (IC) - Godkendt 

14/49252 (LePe) - Godkendt 
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14/49944 (IC) - Godkendt  

14/50257 (SJ) - Godkendt 

14/50387 (JH) - Godkendt 

14/50400 (IC) - Afslået 

14/50404 (IC) - Afslået 

14/50437 (LePe)  - Afventer 

14/50474 (SJ) - Godkendt 

14/50558 (OD) - Godkendt 

14/50594 (SJ) - Afventer 

 

Det er meget vigtigt, at ansøgninger om virksomhedsforløb sendes til Studienævnet rettidigt, 

så kontrakterne kan godkendes før kontraktperiodens start. Studerende på International 

Brainstormers –programmet har brug for ekstra støtte til at finde relevante virksomheder.  

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit - Danmark 
14/48049 (IC) - Godkendt 

14/48247 (OD) - Bortfaldet 

14/48900 (LePe) - Godkendt 

14/49330 (LePe) - Godkendt 

14/49338 (LePe) - Godkendt 

14/49378 (OD) - Godkendt 

14/50212 (LePe) - Godkendt 

14/50513 (OD) - Afventer 

14/50555 (OD) - Godkendt 

 

j) Ansøgning om merit – Danmark 
14/47327 (OD) - Afslået 

14/48052 (AnJ) - Godkendt 

14/48208 (LePe) - Godkendt 

14/48444 (AnJ) - Afslået 

14/48874 (IC) - Godkendt 

14/48890 (IC) - Godkendt 

14/48892 (LePe) - Delvist godkendt 

14/49305 (IC) - Afslået 

14/49318 (OD) - Afventer 

14/49894 (OD) - Godkendt 

14/50213 (SJ) - Delvist godkendt 

14/50412 (LePe) - Godkendt 

14/50537 (LePe) - Delvist godkendt 

14/50559 (OD) - Godkendt 

14/50587 (LePe) - Delvist godkendt 

 

AVH gjorde opmærksom på behovet for, at indstillingerne ved delvise og hele afslag samt 

betingede godkendelser af merit og forhåndsmerit er udførlige, så det fremgår tydeligt af 

indstillingen, hvilke fagligheder fra modulbeskrivelsen, der mangler. 

 

De studerende skal forholde sig til ækvivalensen af læringsmålene i forbindelse med ansøg-

ninger om forhåndsmerit og merit.   
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k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
14/32077 (SJ) - Godkendt 

14/48055 (OD) - Godkendt 

14/48524 (SJ) - Godkendt 

14/48526 (SJ) - Godkendt 

14/48919 (SJ) - Godkendt 

14/48995 (SJ) - Godkendt 

14/49405 (SJ) - Bortfaldet 

14/49752 (SJ) - Delvist godkendt 

14/50050 (SJ) - Godkendt 

14/50066 (AnJ) - Godkendt 

14/50076 (AnJ) - Godkendt 

14/50077 (AnJ) - Godkendt 

14/50253 (AnJ) - Godkendt 

 

l) Ansøgning om merit – udland 
14/48876 (IC) - Godkendt 

14/49445 (AnJ)  - Godkendt 

 

m) Klage over studienævnets afgørelser 
14/28163 (AnJ) - Studienævnet fastholder den tidligere afgørelse 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger – Bilag 4 

ITI 

(a) Civilingeniøruddannelse i energiteknologi, studieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt 

 

MCI 

(b) Civilingeniøruddannelse i mekatronik, studieordning 2013, version 1.0 

- Godkendt 

(c) Civilingeniøruddannelse i innovation and business, studieordning 2013, version 

1.1 

- Godkendt 

 

MMMI 

(a) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i robotteknologi, studieordning 2012, 

version 1.1 

- Godkendt  

(b) Teknisk- videnskabelig bacheloruddannelse i robotteknologi, studieordning 

2013, version 1.1 

- Godkendt 

(c) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i robotteknologi, studieordning 2014, 

version 1.1 

- Godkendt 
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(d) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i velfærdsteknologi, studieordning 

2011, version 1.6 

- Godkendt 

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 5 
ITI 

8810201  Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

global management and manufacturing 

- Godkendt 

B-IND2-U1  Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i bygningsteknik 

- Afslået  

B-IND3-U1  Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i bygningsteknik 

- Afslået  

B-IND5-U1  Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i bygningsteknik 

- Afslået  

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt 

ET-ETL-U1* Ændringer i konstituerende fag på 3. semester på den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energiteknologi 

- Godkendt 

ETK-S30-U1  Nyt obligatorisk fag på 4. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i energiteknologi 

- Godkendt 

ETK-S40-U1  Nyt obligatorisk fag på 3. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i energiteknologi 

- Godkendt 

 

KBM 

 

10000701 (KE506) Godkendes som valgfag på den teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelse i kemi- og bioteknologi samt som valg-

fag på civilingeniøruddannelsen i kemi 

- Godkendt 

01000401 (BMB504) Godkendes som valgfag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelsen i kemi, Fagprofil i bioteknologi og bioraffine-

ring 

- Godkendt 

04013901 Godkendes som valgfag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelsen i miljøteknologi (Studieordningen for optaget 

september 2013, begge profiler) 
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- Godkendt 

EM-CTPI-U1 Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i mil-

jøteknologi (den gamle studieordning) 

- Godkendt 

 

MCI 

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

øruddannelsen i Innovation and Business samt obligatorisk 

fag på 3. semester af civilingeniøruddannelsen i Mekatro-

nik (gamle studieordninger) 

- Godkendt med ændringer  

MMMI 

VK-ROB-U1 Ændringer i obligatorisk fag på 1. semester af civilingeni-

øruddannelsen i velfærdsteknologi (fagprofil RoboMedic) 

samt som valgfag på 1. semester på de øvrige profiler af 

uddannelsen 

- Godkendt med ændringer 

 

6) Eventuelt 
a) Projektarbejdspladser (HA) 

Studienævnet har modtaget en henvendelse fra studerende, der er utilfredse med for små lo-

kaler. Instituttet tager sig af sagen, og har allerede svaret på de studerendes henvendelse.   

b) Fakultetskalender 
JH udtrykte et ønske om en fakultetskalender for at sikre, at der ikke arrangeres sammenfal-

dende aktiviteter på fakultet og institutter.  

 

***** 

 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 

                Formand             Referent 

 


