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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Fredag den 10. oktober 2014 kl. 10:00-14:00 

i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé, Odense 
 

***** 

Til stede: Anders Jensen (AnJ), Ib Christensen (IC), Jesper Birch Carlsen (JBC) forlod mødet kl. 

14:15 (punkt 4m),, John Erik Hansen (JH), Kirstine Winding Nielsen (KWN), Lene 

Pedersen (LePe), Mikkel Bosack Simonsen (MBS) forlod mødet kl. 13:45 (punkt 4h), 

Ole Dolriis (OD) forlod mødet kl. 14:15 (punkt 4m), Sabrina Kretschmann (SK), 

Thomas Lykke Navntoft (TLN), Claus Holmegaard Bonnesen (ClHB), Henning An-

dersen (HA), Alexandra Vahala Hvass (AVH) 

 

Afbud fra:  Søren Jensen (SJ) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde  

- Godkendt med ændringer vedr. studieordninger/modulbeskrivelser 

2) Meddelelser 

a) Eksamensklager, forårssemestret 2014 (HA) – Bilag 1 
Antallet klager er relativt lavt. De fleste klager er klager over bedømmelsen, som evt. skyl-

des misforståelse mellem den studerende og eksaminator/censor. 

b) Valg i Studienævnet 2014, valggruppe III (studenterrepræsentanter) (HA) – Bi-

lag 2 
Der er udskrevet valg. SIF arbejder på at få kandidater til studienævnsvalg. AVH vil være 

behjælpelig med at sikre, at kandidatlisterne er i overensstemmelse med repræsentationsom-

rådefordelingen.  

3) Sager 

a) Undervisningsevalueringer, forårssemestret 2014 (HA) – Bilag 3 
i) ITI 

(1) Diplomingeniøruddannelsen i bygninsteknik 

o Intet at bemærke 

(2) Diplomingeniøruddannelsen i global management and manufacturing 

o Intet at bemærke 

(3) Civilingeniøruddannelsen i engergiteknologi 



2 
 

o Intet at bemærke 

(4) Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik 

o Intet at bemærke 

(5) Civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik 

o Intet at bemærke 

(6) Civilingeniøruddannelsen i product development and innovation 

ntet at bemærke 

ii) KBM 

(7) Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi samt civilingeniøruddannelsen I 

kemi 

o Intet at bemærke 

iii) MCI 

(8) Civilingeniøruddannelsen i innovation and business 

o HA følger op på forløbet på problemstillingerne med 2. semester af bachelorud-

dannelsen.  

iv) MMMI 

(9) Diplomingeniøruddannelserne i elektroteknik og stærkstrømsteknik 

o HA følger op på værkstedernes åbningstider. JH sender en rettet konklusion til 

AVH. 

  

b) Ansøgninger om afholdelse af eksamen uden for eksamensperioden (HA) – Bilag 

4 
iv) PDCVCD-U1 – Godkendt: Eksamen afholdes i november. En lignende dispensation fra 

eksamensperioden ikke vil blive imødekommet fremadrettet, og at der skal findes en an-

den løsning i efterårssemestret 2015. 

v) GX-BAS3-U3 og X-QUM1-U03 – Godkendt: Eksamen afholdes den 2. januar, forudsat 

at alle studerende skriftligt accepterer denne eksamensdato.  

vi) PDCXBD1-U1 – Afslået, med mindre alle studerende skriftligt accepterer eksamen i de-

cember.   

vii) VK-BME-U1 – Godkendt, grundet særlige omstændigheder (barsel). 

 

Studenterrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at det er et pres at have en eksamen 

midt i et semester, og at disse eksamener skal undgås så vidt muligt.  

Studienævnet fremhævede vigtigheden af, at de endelige eksamensplaner ikke bryder 

mod reglen om, at der skal gå mindst to uger mellem ordinær eksamen og reeksamen. 

Ved moduler, hvor der er eksamensbetingelser, skal der være en reel mulighed for at op-

fylde eksamensbetingelserne før reeksamen afholdes. 

TEK – Uddannelse og Kvalitet laver et oplæg vedr. forudsætningsprøver for 2. semester 

på bachelor- og diplomingeniøruddannelserne. 
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c) Godkendelse af Årets Gang 2014-15 (ClHB) – Bilag 5  
Godkendt med ændringer. 

Fremdriftsreformen gør det nødvendigt at rykke fristerne for indsendelse af studieordninger 

og modulbeskrivelser. Fristerne styres af SDUs lokaleplanlægning. De studerende ønsker, at 

skemaerne ligger klar før man tilmelder sig, så de kan se, hvad for nogle fag de kan vælge. 

d) Udpegning af studerende til uddannelsesudvalg (HA) 
SIF ønsker, at udpegning af studenterrepræsentanter til uddannelsesudvalg foregår sådan, at 

SIF kan klæde de studerende på, så de bedst kan praktisere deres virke. HA gjorde opmærk-

som på, at SIF alene ikke kan stå for udpegningen af studerende til uddannelsesudvalget, da 

alle studerende ikke nødvendigvis er medlemmer af SIF. Det blev aftalt, at studenterrepræ-

sentanterne i studienævnet udpeger studerende til uddannelsesudvalg ved februar-

studienævnsmødet. Det blev også aftalt, at de studerende skal indstille sig ved at kontakte 

studienævnssekretariatet. Der sendes en informationsmail ud til alle studerende på TEK, 

samt information på infotavlerne. 

e) Udbud af moduler på mindre end 5 ECTS eller ej delelig med 5 ECTS (ClHB) 
Det er et problem, at en del studerende overskrider uddannelsens normerede antal ECTS-

points. Overskridelsen skyldes ofte studieture og lignende små studieaktiviteter på 2 ECTS. 

Det er nødvendigt at sikre, at der er supplerende aktiviteter, hvormed de studerende kan op-

nå 5 ECTS.  

Sagen genoptages ved næste studienævnsmøde. 

f) Modulbeskrivelser for værkstedskurser (AVH) 
Der mangler fagbeskrivelser på en del værkstedskurser. Disse aktiviteter udbydes af værk-

stederne, og dermed skal institutterne stå for fagbeskrivelserne. Kursusbeskrivelserne behø-

ver ikke at være på niveau med andre modulbeskrivelser, og planerne kan bruges som ud-

gangspunkt. Det blev aftalt, at TEK – Uddannelse og Kvalitet indsamler planerne for værk-

stedskurserne, og laver et forslag til et senere SN-møde. 

IC undersøger taxameter for værkstedskurserne. 

g) Helhedsvurdering (CLHB/JH) – Bilag 6 eftersendes 
Som udgangspunkt anbefales en fordeling af et 20 ECTS fag indeholdende projekt og et 10 

ECTS kernefaglighedsfag i stedet for 30 ECTS moduler på de første semestre.  

Helhedsvurdering er problematisk for nye undervisere og censorer, og den matematiske be-

regning af slutkarakterer skaber problemer. Studienævnet var enigt i, at det er vigtigt at finde 

ud af, hvordan de forskellige elementer vægtes ved samlede karakterer. Derudover skal både 

eksaminator og censor kender til baggrunden for evalueringen af alle elementer. 

Studienævnet var enigt i, at resultaterne for vintereksamen skal foreligge, før der kan foreta-

ges en evaluering af helhedsvurderingen og de forskellige prøveformer. Der arbejdes videre 

på den generelle vejledning, og sagen tages op ved næste møde i Uddannelsesforum. Der vil 
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også være øget fokus på at sikre, at svage studerende ikke bliver båret alt for langt af de 

stærke gruppemedlemmer, hvis de mangler basale færdigheder. 

h) Plan for evaluering af undervisning (ClHB) – Bilag 7 eftersendes 
Planen blev godkendt.  

Skemaerne bliver sendt ud den sidste uge i november. Hvis det er en præcist angivet uge, 

kan underviserne bruge undervisningstid på evalueringen. TEK – Uddannelse og Kvalitet 

sender snarest en eksempel på evalueringsrapporten til uddannelseskoordinatorerne. 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
14/51881 (OD) - Godkendt 

14/52249 (LePe) - Godkendt 

14/52497 (OD) - Godkendt 

14/52507 (IC) - Godkendt 

14/52516 (LePe) - Bortfaldet 

14/52535 (OD) - Godkendt 

14/52860 (AnJ) - Afventer 

 

b) Dispensation fra eksamensform, -indhold og/eller -omfang  
14/51963 (AnJ) - Afslået  

14/52559 (OD) - Afslået 

14/53143 (AnJ) - Godkendt 

14/53155 (SJ) - Afslået 

 

Der kan som udgangspunkt ikke bevilges dispensation til afholdelse af eksamen i dansk i 

prøver, hvor eksamensgrundlaget er udarbejdet på engelsk af en gruppe studerende. 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
14/51872 (OD) - Godkendt 

14/51957 (OD) - Godkendt 

14/51965 (LePe) - Godkendt 

14/52539 (OD) - Godkendt 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
14/51764 (LePe)* - Godkendt 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
14/51665 (OD) - Godkendt 

14/51776 (IC) - Godkendt 

14/51920 (JH) - Godkendt 

14/52420 (LePe) - Godkendt 

14/52495 (IC) - Godkendt 

14/52511 (IC) - Godkendt 

14/52553 (JH) - Godkendt 
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14/52556 (SJ) - Afslået 

14/52561 (LePe) - Godkendt 

14/52854 (JH)  - Godkendt 

 

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

se af eksamensbetingelserne 
14/51140 (SJ)* - Godkendt 

14/51617 (IC) - Godkendt 

14/51619 (IC) - Godkendt 

14/51658 (OD) - Godkendt 

14/51662 (SJ) - Godkendt 

14/52283 (IC) - Afslået 

14/52425 (AnJ) - Godkendt 

14/52522 (OD) - Afslået 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
14/51268 (LePe)* - Godkendt 

14/51811 (OD) - Godkendt 

14/51858 (OD) - Godkendt 

14/51886 (OD) - Godkendt 

14/51960 (JH) - Godkendt 

14/52326 (OD) - Godkendt 

14/52369 (OD) - Godkendt 

14/52465 (OD) - Godkendt 

14/52475 (OD) - Godkendt 

14/52478 (OD) - Godkendt 

14/52560 (SJ) - Godkendt 

14/52614 (LePe) - Godkendt 

14/52618 (OD)  - Godkendt 

14/52881 (OD)* - Godkendt 

14/52956 (JH) - Godkendt 

14/52998 (IC) - Godkendt 

 

h) Øvrige dispensationer 
14/50594 (SJ) - Godkendt 

14/51610 (AnJ) - Godkendt 

14/51788 (IC) - Godkendt 

14/51827 (OD) - Godkendt 

14/51843 (IC) - Godkendt 

14/52253 (IC) - Godkendt 

14/52320 (OD) - Godkendt 

14/52372 (LePe) - Godkendt 

14/52562 (SJ) - Godkendt  

14/52579 (OD) - Bortfaldet 

14/52791 (JH) - Godkendt 

14/52880 (JH) - Godkendt 

14/53033 (SJ) - Godkendt 
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i) Ansøgning om forhåndsmerit – Danmark 
14/50513 (OD) - Betinget godkendt 

14/52517 (LePe) - Godkendt 

14/52551 (OD) - Godkendt 

14/52938 (JH) - Godkendt 

  

j) Ansøgning om merit – Danmark 
14/49318 (OD) - Betinget godkendt 

14/50491 (SJ) - Afslået 

14/51667 (JH) - Godkendt 

14/51699 (LePe) - Delvist godkendt 

14/52050 (SJ) - Godkendt 

14/52322 (OD) - Godkendt 

14/52327 (OD) - Godkendt 

14/52639 (JH) - Godkendt 

14/52941 (OD) - Godkendt 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
14/49405 (SJ) - Godkendt 

14/51604 (SJ)* - Godkendt 

14/51676 (SJ) - Godkendt 

14/51724 (SJ)* - Godkendt 

14/51745 (SJ) - Godkendt 

14/51782 (AnJ) - Bortfaldet 

14/51833 (SJ)* - Godkendt 

14/51949 (SJ)* - Godkendt 

14/52073 (SJ)  - Godkendt 

14/52537 (SJ)*  - Godkendt 

14/52542 (SJ)  - Godkendt 

14/52599 (AnJ)  - Godkendt 

14/52695 (SJ)  - Godkendt 

14/52698 (SJ)  - Godkendt 

14/52705 (SJ)  - Delvist godkendt 

 

l) Ansøgning om merit – udland 
14/51855 (AnJ) - Godkendt 

14/52519 (JH) - Godkendt 

 

m) Klager over Studienævnets afgørelser 
14/49935 (SJ) - Godkendt 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser  
a) Studieordninger  

ITI – Bilag 8 

(a) Civilingeniøruddannelse i Konstruktionsteknik, Studieordning 2015, version 1.0 

- Godkendt 
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(b) Civilingeniøruddannelse i product development and innovation, Studieordning 

2015, version 1.0 

- Godkendt 

 

KBM – Bilag 9 

(c) Civilingeniøruddannelse i Kemi, Studieordning 2015, version 1.0 

- Godkendt 

 

MCI – Bilag 10 

(d) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Innovation and Business, Studie-

ordning 2014, version 1.0 

- Godkendt 

(e) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Mekatronik, Studieordning 2014, 

version 1.0 

- Godkendt 

(f) Diplomingeniøruddannelse i Mekatronik, Studieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt 

(g) Diplomingeniøruddannelse i Interaction Design, Studieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt under forudsætning af at der tilføjes information  vedr. hvor-

dan uddannelsen bygger videre på adgangskravene 

 

MMMI 

(h) Diplomingeniøruddannelse i Informations- og kommunikationsteknologi, Stu-

dieordning 2013, version 1.3 

- Godkendt 

(i) Diplomingeniøruddannelse i Informations- og kommunikationsteknologi, Stu-

dieordning 2014, version 1.1 

- Godkendt 

(j) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Software Engineering, Studieord-

ning 2013, version 1.3 

- Godkendt 

(k) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Software Engineering, Studieord-

ning 2014, version 1.1 

- Godkendt 

(l) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Velfærdsteknologi, Studieordning 

2012, version 1.3 

- Godkendt 

(m) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Velfærdsteknologi, Studieordning 

2013, version 1.2 

- Godkendt 

(n) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Velfærdsteknologi, Studieordning 

2014, version 1.1 

- Godkendt 

(o) Civilingeniøruddannelse i Lærings- og oplevelsesteknologi, Studieordning 2013, 

version 1.2 

- Godkendt 
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b) Modulbeskrivelser  
ITI 

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

geniøruddannelsen i Bygningsteknik 

- Godkendt  

B-IND-2-U1 Ændringer i valgfag på 5. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Bygningsteknik 

- Godkendt 

B-IND-3-U1 Nyt valgfag på 5. semester af diplomingeniøruddannelsen i 

Bygningsteknik 

- Godkendt 

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

Bygningsteknik 

- Godkendt  

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

geniøruddannelsen i Bygningsteknik 

- Godkendt 

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

geniøruddannelsen i Integreret design 

- Godkendt 

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

geniøruddannelsen i global management and manufactu-

ring 

- Godkendt 

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

geniøruddannelsen i global management and manufactu-

ring 

- Godkendt med ændringer 

M-IFG2-U01 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Maskinteknik 

- Godkendt med ændringer 

M-PTE2-U01 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Maskinteknik 

- Godkendt med ændringer 

PDXBAS2-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt 

PDXSET2-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i product deve-

lopment and innovation 

- Godkendt 
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P-IFG2-U02 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Produktion 

- Godkendt 

P-PTE2-U02 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Produktion 

- Godkendt 

  

KBM 

10006901 (KE822) Godkendes som valgfag på 1. og 3. semester på civilinge-

niøruddannelsen i Kemi (alle profiler) 

- Godkendt 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi og biotek-

nologi samt nyt konstituerende fag på 2. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i Kemi og bioteknologi 

- Godkendt 

K-IFG2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi og biotek-

nologi samt nyt konstituerende fag på 2. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i Kemi og bioteknologi 

- Godkendt 

K-PTE2-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi og biotek-

nologi samt nyt konstituerende fag på 2. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i Kemi og bioteknologi 

- Godkendt 

XC-BIO3-U2 Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Kemi (profilen Biotechnology and biore-

fining) 

- Godkendt 

 

MCI 

IBNBM2-U1 Ændringer i valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Innovation and Busi-

ness 

- Godkendt med ændringer 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Innovation and 

Business 

- Godkendt med ændringer 

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

geniøruddannelsen i Mekatronik samt den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Mekatronik 
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- Godkendt 

MCD2ID-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Interaction design 

- Godkendt 

MC-MECHELU1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelserne i Mekatronik og Interaction design 

samt de teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser i Me-

katronik og Innovation and Business  

- Godkendt 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Innovation and 

Business 

- Godkendt 

 

MMMI 

07004301 (FY806) Godkendes som valgfag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Fysik og Teknologi 

- Godkendt 

15014901 (DM547) Ændringer i konstituerende fag på 3. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i  Software Engi-

neering samt konstituerende fag på 3. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i informations- og kommunikations-

teknologi 

- Godkendt 

E-EMS1-U02 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelserne i Stærkstrømsteknik og Elektronik og 

datateknik samt nyt konstituerende fag på den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Fysik og teknologi 

- Godkendt 

I-ORG2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Informations- og kommunikationstek-

nologi 

- Godkendt med ændringer 

I-VOP2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Informations- og kommunikationstek-

nologi 

- Godkendt med ændringer 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og op-

levelsesteknologi samt valgfag på 5. semester af de tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelser i Software Engi-

neering og velfærdsteknologi 

- Godkendt 

RB-AUR2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Robotteknologi 

- Godkendt 
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RM-SML-U1 Nyt valgfag på 2. semester af civilingeniøruddannelserne i 

Robotteknologi, Velfærdsteknologi, Lærings- og oplevel-

sesteknologi og Software Engineering 

- Godkendt med ændringer 

SB2-ORG-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engi-

neering 

- Godkendt med ændringer 

SB2-VOP-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engi-

neering 

- Godkendt med ændringer 

VB-BEV2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Velfærdstekno-

logi 

- Godkendt 

VB-BIO3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Velfærdstekno-

logi 

- Godkendt 

VB-KEM3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Velfærdstekno-

logi 

- Godkendt med ændringer 

VB-MEF3-U1 Nyt konstituerende fag på 3. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Velfærdsteknologi 

- Godkendt 

X-MAM1-U02 Godkendes som valgfag på 2. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt 

 

6) Eventuelt 
 

***** 

 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 

                Formand             Referent 

 


