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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Onsdag den 12. november 2014 kl. 10:00-15:00 

i E16, Niels Bohrs Allé 1, Odense 
 

***** 

Til stede: Jesper Birch Carlsen (JBC), Ib Christensen (IC), Anders Jensen (AnJ), John Erik Han-

sen (JH), Lene Pedersen (LePe), Søren Jensen (SJ), Kirstine Winding Nielsen (KWN), 

Mikkel Bosack Simonsen (MBS), Thomas Lykke Navntoft (TLN), Henning Andersen 

(HA), Claus Holmegaard Bonnesen (ClHB), Janne Valdgård Pedersen (JVP) deltog 

under punkterne 1-3 og 5, Alexandra Vahala Hvass (AVH) 

Afbud fra:  Ole Dolriis (OD), Sabrina Kretschmann (SK)  

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt med ændringer. Der blev foretaget en ændring vedr. punkt 3f, så det fremgår, at 

værkstedskurserne skal køres efter planen, uanset om modulbeskrivelserne er godkendt pr. 

den 1. januar 2015.  

2) Meddelelser 

a) Nuværende studenterrepræsentanter i uddannelsesudvalgene (HA) – Bilag 1 ef-

tersendes  
Det skal sikres, at uddannelsesudvalgene er repræsenteret af valgte studenterrepræsentanter. 

SIF reklamerer for UUV-studenterrepræsentantvalget via Facebook, dialogmøder samt en 

personlig snak med alle studerende, der har meldt sig som kandidater. Studerende kan også 

stille op uden om SIF, men SIF vil gerne støtte alle studenterrepræsentanter uanset tilhørs-

forhold.   

LePe påpegede, at visse uddannelser (bl.a. kemi) ønsker, at studenterrepræsentanterne i ud-

dannelsesudvalget er fordelt over semestre og uddannelser. Studenterrepræsentanterne vil 

være opmærksomme på dette ønske.  

Som udgangspunkt er der to studenterrepræsentanter pr. uddannelsesudvalg, men der kan 

også være flere, hvis der er behov herfor (fx flere uddannelser repræsenteret i ét udvalg). 

Valgperioden starter fra februar-studienævnsmødet, og gælder i et år.  

Der sendes en informationsmail til alle TEK-studerende vedr. valg i uddannelsesudvalg. 

Derudover orienteres der om valget via infoskærmene.  
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3) Sager 

a) Udbud af moduler på mindre end 5 ECTS eller ej delelig med 5 ECTS (ClHB) 
Der var enighed om at udskyde sagen til et senere møde, hvor implementeringen af de nye 

SU-regler er kendt.  

b) Undervisningsevalueringer, forårssemestret 2014 (HA) – Bilag 2 
i) ITI 

(1) Diplomingeniøruddannelsen i integreret design 

- Intet at bemærke 

(2) Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 

- Intet at bemærke 

(3) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen i fysik 

og teknologi 

- Intet at bemærke 

ii) MCI 

(1) Diplomingeniøruddannelsen i interaction design 

- Intet at bemærke 

(2) Diplomingeniøruddannelsen, den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og ci-

vilingeniøruddannelsen i mekatronik 

- Intet at bemærke 

iii) MMMI 

(1) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i lærings- og oplevelsesteknologi 

- Intet at bemærke 

(2) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen i soft-

ware engineering  

- Konklusionen skal være på ca. en A4-side pr. uddannelse. Ellers intet at bemær-

ke 

(3) Den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse og civilingeniøruddannelsen i robot-

teknologi 

- Intet at bemærke 

(4) Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi 

- Intet at bemærke 

Formålet med evalueringerne er udvikling og kvalitetssikring, med hovedvægt på udvikling. 

Studienævnet fremhævede vigtigheden af, at underviserne ikke nævnes ved navns nævnelse 

i evalueringskonklusionen. 

Studienævnet glæder sig til at det nye evalueringssystem kører. Dog er det fortsat vigtigt at 

fokusere på så høj en svarprocent som muligt. Det nye evalueringssystem evalueres af de 

studerende.  

c) Evt. revision af praksis vedr. skriftligt bedømmelsesgrundlag ved ikke-beståede 

projekteksaminer, dvs. genaflevering af projekter m.v. (ClHB) - bilag 3 efter-

sendes 
Der er ikke store ændringer, men det er nødvendigt at ændre praksis vedr. framelding af re-

eksamen pga. automatisk tilmelding til reeksamen, idet der ikke længere er hjemmel til at 
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framelde omprøven pga. et dårligt projekt. Studienævnet var dog enigt i, at der skal laves et 

nyt projekt ved 3. og yderligere prøveforsøg.  

Hvis et afsluttende projekt viser sig at være umuligt at gennemføre, mister de studerende et 

prøveforsøg og skal tilmelde sig til et nyt forsøg – med en ny titel – til efterfølgende seme-

ster.  

Den studerende skal lave et nyt projekt ved 3. prøveforsøg. 

ClHB udarbejder et revideret notat om projekteksamener og regelændringer, og sender det 

til uddannelseskoordinatorerne og studiesekretærerne før vintereksamensperioden starter. 

d) Årshjul (ClHB) 
i) Studienævnet godkendte, at 3. prøveforsøg i forudsætningsfag (førsteårsprøven) kan af-

holdes fra og med den sidste uge i maj og sidste undervisningsuge i december. Denne 

godkendelse gælder kun for de eksamener i forudsætningsfag og begrundes med logisti-

ske udfordringer med at afholde eksamen inden for eksamensperioderne.  

ii) Studienævnet besluttede, at den enkelte underviser bestemmer, om reeksamen i moduler, 

hvor der er eksamensbetingelser i form af afleveringer, placeres i februar/august, eller på 

et andet tidspunkt.  

 

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

4  
i) PDCXBD1-E1  - Godkendt  

ii) RMROB3-E2 - Godkendt 

iii) XC-NUM-E1 - Godkendt 

iv) D-IPU3-E2* - Godkendt 

v) D-FSCS-E1* - Godkendt 

 

Studenterrepræsentanterne efterspurgte, hvordan det kan sikres, at de studerende er ori-

enteret om, at de har en reel indflydelse over beslutningen for eller imod afholdelse af 

eksamen uden for eksamensperioden. HA besvarede, at alle studerende skal skriftligt 

samtykke til ændringen. Derudover kan de påvirke beslutningerne i uddannelsesudval-

gene.  

 

Der var enighed i Studienævnet om, at ansøgninger om afholdelse af eksamen uden for 

eksamensperioden skal indeholde en præcis eksamensdato samt alle studerendes skriftli-

ge samtykke til at eksamen afholdes på den angivne dato.  

 

f) Eksamensbetingelser og forudsætninger for at følge fag* – Bilag x 
Regelgrundlaget for forudsætninger for at følge fag er blevet ændret. I henhold til uddannel-

sesbekendtgørelsen kan forudsætninger ikke længere bruges til at forhindre, at de studerende 

deltager i undervisningen. Derudover bliver universitetet forpligtet til at tilbyde en eksamen 

i forudsætningsfaget inden eksamen i det fag, som det er forudsætning for. Dette medfører 

logistiske problemer.  
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I praksis kan der kun være forudsætninger for at følge fag på 2. semester af hhv. bachelor- 

og diplomingeniøruddannelserne. På de øvrige fag kan der kun være anbefalinger om, at tid-

ligere uddannelseselementer skal være bestået. 

Eksamensbetingelserne skal være relevante og med angivelse af eksamensgrundlaget.  

Ved manglende opfyldelse af eksamensbetingelser (aflevering af rapport eller lign.) skal de 

studerende gives en ny, kort frist efter den oprindelige afleveringsfrist. 

g) Kompetenceprofil, den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energitek-

nologi* - Bilag y 
- Godkendt 

h) Diploma supplement, den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i energi-

teknologi* 
- Godkendt 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt 
14/53585 (IC) - Afslået  

14/53973 (SJ) - Godkendt   

14/54318 (IC)* - Afslået 

14/54506 (OD) - Godkendt  

14/55423 (OD) - Godkendt 

14/55709 (SJ) - Godkendt 

14/55732 (SJ) - Afslået 

14/56137 (AnJ) - Bortfaldet 

14/56320 (SJ) - Godkendt 

14/56650 (IC) - Godkendt 

14/61251 (AnJ) - Godkendt 

14/64292 (AnJ) - Godkendt 

14/64349 (AnJ) - Godkendt 

  

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg 
- Ingen sager 

  

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
14/54681 (OD) - Godkendt 

14/55604 (OD) - Godkendt 

14/55607 (OD) - Godkendt 

14/55715 (IC) - Bortfaldet 

14/56346 (OD) - Godkendt 
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Ved tællende aktiviteter skal prøvetiden forlænges med 25 %, forudsat dokumentation for 

ordblindhed. 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
14/52548 (LePe) - Godkendt  

14/53912 (OD) - Godkendt 

14/53980 (SJ) - Godkendt 

14/55241 (IC) - Godkendt 

14/55337 (LePe) - Godkendt 

14/55707 (SJ) - Godkendt 

14/56067 (SJ) - Godkendt 

14/56574 (OD) - Godkendt 

 

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

se af eksamensbetingelserne 
14/54429 (OD) - Godkendt  

14/55697 (LePe) - Betinget godkendt 

14/55702 (LePe) - Godkendt 

14/56069 (SJ) - Godkendt 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
14/55093 (JH) - Godkendt 

14/55095 (JH) - Godkendt 

14/55728 (IC) - Godkendt 

 

h) Øvrige dispensationer 
14/47749 (OD)* - Godkendt 

14/53505 (OD) - Godkendt 

14/53568 (IC) - Godkendt 

14/54341 (OD) - Godkendt  

14/54843 (LePe) - Godkendt 

14/55208 (LePe) - Godkendt 

14/55314 (AnJ) - Godkendt 

14/55317 (AnJ) - Godkendt 

14/55318 (AnJ) - Godkendt 

14/55319 (AnJ) - Godkendt 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit – Danmark  
14/53924 (OD) - Godkendt 

14/54000 (OD) - Godkendt 

14/54450 (OD) - Godkendt 

14/54840 (LePe) - Godkendt 

14/54848 (LePe) - Godkendt 

14/55003 (OD) - Godkendt 

14/55006 (OD) - Godkendt  

14/55008 (OD) - Godkendt 
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14/55013 (OD) - Godkendt 

14/55014 (OD) - Godkendt 

14/55016 (OD) - Godkendt 

14/55018 (OD) - Godkendt 

14/55022 (OD) - Godkendt 

14/55312 (LePe) - Afventer 

 

j) Ansøgning om merit – Danmark 
14/53574 (OD) - Afventer 

14/54005 (OD) - Godkendt 

14/54503 (OD) - Godkendt 

14/54713 (OD) - Afventer 

14/54977 (SJ) - Delvist godkendt 

14/55111 (AnJ) - Afventer 

14/55244 (IC) - Godkendt  

14/55730 (IC) - Godkendt 

14/56323 (IC) - Godkendt 

14/56641 (AnJ) - Godkendt 

14/56729 (LePe) - Afventer 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland  
14/51782 (AnJ) - Godkendt 

14/53593 (SJ) - Godkendt 

14/53721 (SJ)* - Godkendt 

14/53725 (SJ)* - Godkendt 

14/53837 (SJ) - Godkendt 

14/54344 (IC) - Godkendt 

14/54347 (IC) - Godkendt 

14/54348 (SJ) - Godkendt 

14/54350 (SJ) - Godkendt 

14/54453 (SJ) - Godkendt 

14/54501 (SJ) - Godkendt 

14/54858 (AnJ) - Godkendt 

14/55320 (AnJ) - Godkendt 

14/55322 (AnJ) - Godkendt 

14/55601 (SJ) - Godkendt 

14/56294 (SJ) - Afventer 

 

l) Ansøgning om merit – udland 
14/49926 (SJ) - Afventer 

14/53067 (AnJ) - Godkendt 

14/53730 (SJ) - Godkendt 

14/53946 (SJ) - Afventer 

14/54998 (SJ) - Godkendt 

14/55325 (IC) - Godkendt 

 

Studienævnet fastholder, at merit ikke kan bevilges på baggrund af ucertificerede pdf-filer. 

Beståede uddannelseselementer skal dokumenteres ved originale papirdokumenter. 
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m) Klage over studienævnets afgørelse 
14/49426 (OD)* - Fastholder Studienævnets afgørelse 

 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

ITI – Bilag 5 

(a) Civilingeniøruddannelse i Product Development and Innovation, Studieordning 

2012, version 1.2 

- Bortfaldet 

(b) Civilingeniøruddannelse i Product Development and Innovation, Studieordning 

2015, version 1.0 

- Godkendt 

(c) Civilingeniøruddannelse i Konstruktionsteknik, Studieordning 2014, version 1.1 

- Godkendt  

(d) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Energiteknologi, Studieordning 

2012, version 1.0 

- Godkendt   

(e) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Energiteknologi, Studieordning 

2013, version 1.0 

- Godkendt 

(f) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Energiteknologi, Studieordning 

2014, version 1.1 

- Godkendt med ændringer 

(g) Civilingeniøruddannelse i Energiteknologi, Studieordning 2014, version 1.1 

- Godkendt med ændringer 

(h) Diplomingeniøruddannelse i Produktion, Studieordning 2014, version 1.0 

- Godkendt 

 

KBM – Bilag 6 

(i) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Kemi og bioteknologi, Studieord-

ning 2013, version 1.2 

- Godkendt 

(j) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Kemi og bioteknologi, Studieord-

ning 2014, version 1.1 

- Godkendt 

(k) Civilingeniøruddannelse i Miljøteknologi, Studieordning 2014, version 1.1 

- Godkendt 

 

MMMI – Bilag 7 

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

dieordning 2013, version 1.3 

- Godkendt 

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

dieordning 2014, version 1.1 

- Godkendt 



8 
 

(n) Civilingeniøruddannelse i Software Engineering, Studieordning 2014, version 

1.1 

- Godkendt 

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

ning 2012, version 1.4 

- Godkendt 

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

ning 2013, version 1.4 

- Godkendt 

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

ning 2014, version 1.2 

- Godkendt 

(r) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Lærings- og oplevelsesteknologi, 

Studieordning 2012, version 1.3 

- Godkendt 

(s) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Lærings- og oplevelsesteknologi, 

Studieordning 2013, version 1.2 

- Godkendt 

(t) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Lærings- og oplevelsesteknologi, 

Studieordning 2014, version 1.1 

- Godkendt 

(u) Civilingeniøruddannelse i Lærings- og oplevelsesteknologi, Studieordning 2014, 

version 1.1 

- Godkendt 

(v) Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i Fysik og teknologi, Studieordning 

2014, version 1.1 

- Godkendt 

 

b) Modulbeskrivelser  
ITI – Bilag 8 

B-GET-U2 Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

CK-FKO1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-FKO2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Konstruktionsteknik 

- Afslået  

CK-FKO3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Konstruktionsteknik + valgfag på 2. se-

mester af civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi 

- Godkendt 

CK-FKO5-U2 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Konstruktionsteknik 
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- Godkendt 

CK-FKO8-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-INB1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Konstruktionsteknik 

- Godkendt 

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

niøruddannelsen i Konstruktionsteknik 

- Godkendt med ændringer 

CK-PRP3-U1 Nyt konstituerende fag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-VA06-U2 Ændringer i valgfag på 3. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i Konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-VA09-U1 Ændringer i valgfag på 3. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i Konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-VA10-U1 Ændringer i valgfag på 3. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i Konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-VA15-U1 Nyt valgfag på 1. semester af civilingeniøruddannelsen i 

Konstruktionsteknik 

- Godkendt 

CK-VA16-U1 Nyt valgfag på 3. semester af civilingeniøruddannelsen i 

Konstruktionsteknik 

- Godkendt 

ET-EKO-U2* Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Energiteknologi 

- Godkendt 

ET-ENFO-U2 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Energiteknologi 

- Godkendt 

ET-MMT-U1* Nyt konstituerende fag på 2. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

ETK-AE-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Energiteknologi 

- Godkendt 

ETK-DC-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Energiteknologi 

- Godkendt 
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ETK-PIE-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

ETK-PSE-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

ET-MSE-U1 Nyt valgfag på 6. semester af den teknisk-videnskabelige 

bacheloruddannelse i Energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

ET-SE-U1 Nyt konstituerende fag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Energiteknologi 

- Godkendt 

ITI-EVA-U1 Ændringer i valgfag på 3. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i Konstruktionsteknik + nyt valgfag på 2. semester 

af civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi 

- Godkendt 

M-FLU-U01 Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Maskinteknik 

- Godkendt 

M-IFG4-U01 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Maskinteknik 

- Godkendt 

M-PTE4-U01 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Maskinteknik + nyt valgfag for ex-

changestuderende 

- Godkendt 

PDXIIP-U2 Ændringer i valgfag på 5. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Product Development 

and Innovation 

 Godkendt med ændringer 

P-IFG4-U01 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Produktionsteknik 

- Godkendt 

P-PTE4-U01 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Produktionsteknik 

- Godkendt 

X-MDP1-U1 Nyt valgfag til exchangestuderende på diplomingeniørud-

dannelsen i Maskinteknik 

- Godkendt 

X-STU4-U01 Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Maskinteknik 

 Afslået 

 

KBM 
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04003601 (BB801) Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i Mil-

jøteknologi 

- Godkendt 

04006101 (BF804) Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i Mil-

jøteknologi 

- Godkendt 

04007401 (BB822) Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i Mil-

jøteknologi 

- Godkendt 

EM-GLSU-U1 Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i 

Kemi, profilerne Kemiteknik og Bioteknologi og bioraffi-

nering 

- Godkendt 

EM-LWA-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i miljøteknologi + Nyt valgfag udbudt til ex-

changestuderende 

- Godkendt med ændringer på 1. semester af civilin-

geniøruddannelsen i miljøteknologi samt som et 

nyt valgfag til udvekslingsstuderende 

EM-MFA-U1 Nyt valgfag på civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi 

- Godkendt med ændringer 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi og biotek-

nologi + på diplomingeniøruddannelsen i kemi og biotek-

nologi 

- Godkendt 

K-PTE4-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af på di-

plomingeniøruddannelsen i kemiteknik + Nyt konstitue-

rende fag på 4. semester af den teknisk-videnskabelige ba-

cheloruddannelse i Kemi og bioteknologi 

- Godkendt 

XC-BRT-U1 Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i Mil-

jøteknologi 

- Godkendt 

XC-MSC2-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Kemi (Profilen Funktionelle materialer) 

+ valgfag på resten af uddannelsen 

- Godkendt med ændringer 

XC-REA3-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Kemi (Profilen Kemiteknik) + valgfag 

på resten af uddannelsen 

- Godkendt med ændringer 
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XC-TM1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Kemi (Profilen Bioteknologi og bioraf-

finering) + valgfag på resten af uddannelsen 

- Godkendt med ændringer 

 

XP-CE2-U2 Ændringer i valgfag for exchangestuderende på den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi og biotek-

nologi 

- Godkendt med ændringer 

 

 

MCI – Bilag 9 

9858901 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelserne i 

Interaction Design og Mekatronik + de teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelser i Innovation and 

Business og Mekatronik 

- Godkendt 

9859001 Godkendes som valgfag på diplomingeniøruddannelserne i 

Interaction Design og Mekatronik + de teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelser i Innovation and 

Business og Mekatronik 

- Godkendt 

MCOPDEV-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Mekatronik (profilen Micro- and nanotechno-

logy) 

- Godkendt med ændringer 

 

MMMI 

E-EMP-U1 Ændringer i valgfag på 4. semester af den diplomingeniør-

uddannelserne i Elektroteknik (svagstrømsteknik) og 

Størkstrømsteknik + 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Fysik og Teknologi 

- Godkendt 

I-ITI4-U2 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Informations- og kommunikationstek-

nologi 

- Godkendt 

OB-AP-U1 Ændringer i valgfag på 4. semester af de teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelser i Lærings- og oplevel-

sesteknologi, Software Engineering og Robotteknologi 

samt diplomingeniøruddannelsen i IKT + på 6. semester af 

den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Vel-

færdsteknologi 
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- Godkendt med ændringer 

OB-EAT6-U1 Nyt konstituerende fag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og oplevel-

sesteknologi 

- Godkendt 

OB-HR-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og op-

levelsesteknologi 

- Godkendt med ændringer 

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

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Lærings- og op-

levelsesteknologi 

- Godkendt 

OK-RTW-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Lærings og oplevelsesteknologi 

- Godkendt 

PDCGLO2-U1 Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i 

Software Engineering 

- Godkendt 

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

niøruddannelsen i Robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

RMSSE4-U1 Ændringer i valgfag på 2. semester af civilingeniøruddan-

nelsen i Robotteknologi 

- Godkendt 

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

bacheloruddannelse i Robotteknologi + på 2. semester af 

civilingeniøruddannelsen i Robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

SB4-KBS-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engi-

neering 

- Godkendt 

SB4-KI-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engi-

neering + valgfag på Diplomingeniøruddannelsen i Infor-

mations- og kommunikationsteknologi 

- Godkendt 

SB4-KOM-U1 Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Informations- og kommunikationsteknologi 

- Godkendt som SB-KOM-U1 

SB6-BP-U1 Nyt konstituerende fag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt 
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SB6-POM-U1 Nyt konstituerende fag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt med ændringer 

SB-DES-U1 Ændringer i konstituerende fag på 5. semester af den na-

turvidenskabelige bacheloruddannelse i Datalogi + nyt 

konstituerende fag på 3. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt 

SM-EVOP-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Software Engineering 

- Godkendt 

SM-EVO-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af civilinge-

niøruddannelsen i Software Engineering 

- Godkendt 

SM-SPM-U1 Nyt valgfag på civilingeniøruddannelsen i Software Engi-

neering 

- Godkendt 

VB-BRU4-U1 Nyt konstituerende fag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Velfærdsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

VB-KVT4-U1 Nyt konstituerende fag på 4. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Velfærdsteknologi 

- Godkendt 

VB-PRG6-U2 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af den tek-

nisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Velfærdstekno-

logi 

- Godkendt 

VK-ML-U1 Nyt konstituerende fag på 2. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Velfærdsteknologi (Profilen RoboMedic) + 

valgfag på 2. semester af resten af uddannelsen 

- Godkendt 

VK-SP30-U1 Nyt konstituerende fag på 4. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Velfærdsteknologi 

- Godkendt 

VK-SP40-U1 Nyt konstituerende fag på 3. semester af civilingeniørud-

dannelsen i Velfærdsteknologi 

- Godkendt 

 

Modulbeskrivelserne er generelt af meget høj kvalitet, og der er sket en stor kvalitets-

stigning i løbet af de sidste par år 

Forudsætningerne skal så vidt muligt fjernes på alle andre moduler end på 2. semester 

på hhv. bachelor- og diplomingeniøruddannelserne pr. efterårssemester 2015. Hvis 

evt. forudsætninger skal kunne håndteres af Eksamenskontoret, skal modulerne angi-
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ves med løbenummer. Janne Valdgård Petersen skriver en mail til alle uddannelsesko-

ordinatorer vedr. forudsætninger.  

Generelle kommentarer i fagbeskrivelsernes kommentarfelt så som henvisning til 

henvisning til studieordningen bør fjernes. Dette skyldes at de studerende ikke opda-

ger fagspecifikke kommentarer, hvis der er generelle kommentarer. 

c) Ansøgning om ændret prøveform 
SB-IID-U1 - Godkendt 

 

d) Evaluering af PDCINCO – samarbejdet med Syddansk Erhverv (SJ) 
Både SJ og de studerende har været tilfredse med forløbet og vil gerne fortsætte med samar-

bejdet.  

6) Eventuelt 

a) Mødedatoer til forår 2015 (JH) 
AVH sender forslag ud til og med august 2015. Datoerne bliver fastslået ved næste møde. 

b) Første møde i Studienævnet i 2015 
Studenterrepræsentanterne ønskede at alle medlemmer af Studienævnet, inkl. suppleanter, 

kan deltage i det første møde. Dette blev imødekommet, dog kan suppleanterne ikke deltage 

i den lukkede del af mødet.  

 

***** 

 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 

                Formand             Referent 

 


