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Referat for møde i  

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

 

Torsdag den 11. december 2014 kl. 10:00-14:00 

i Alsion M401, Sønderborg 
 

***** 

Til stede:  Søren Jensen (SJ), Anders Jensen (AnJ), Ib Christensen (IC), Sabrina Kretschmann 

(SK), Ole Dolriis (OD), John Erik Hansen (JH), Mikkel Bosack Simonsen (MBS), 

Kirstine Winding Nielsen (KWN), Alexandra Vahala Hvass (AVH), Claus Holme-

gaard Bonnesen (ClHB) Henning Andersen (HA), Lene Pedersen (LePe) deltog i mø-

det fra kl. 10:36 (punkt 2d og fremefter) 

Afbud fra:  Jesper Birch Carlsen (JBC) og Thomas Lykke Navntoft (TLN) 

1) Godkendelse af referat  

a) Godkendelse af referat fra sidste møde 

- Godkendt  

2) Meddelelser 

a) Støtte til studiefremmende projekter ved TEK (AVH) – Bilag 1 

i) TEK International CLUB  
- Godkendt. 

Der var enighed i Studienævnet om, at puljen bliver genopslået i marts 2015. 

b) Studiestartsundersøgelse på universitetsniveau (HA) 
Fællesområdet har sendt et spørgeskema vedr. studiestart pr. e-mail til alle 1. semesterstude-

rende på tværs af fakulteterne. Undersøgelsen gentages fremover for at holde øje med udvik-

lingen. 

c) Undervisningsevaluering - Tilbagemelding vedr. den netop afviklede slutevalue-

ring (ClHB) 
Videnskabelige medarbejdere har haft mulighed for at give tilbagemeldinger på slutevalue-

ringen i Uddannelsesforum. Derfor fokuserede Studienævnet på de studerendes tilbagemel-

dinger.  

Svarprocenten varierer uddannelsesvis mellem 20 % og 50 %. Fremadrettet skal der fokuse-

res på at højne svarprocenten for at resultaterne bliver repræsentative. Der var enighed om, 

at det er mest fordelagtigt, hvis der bruges undervisningstid til evalueringen, og at én under-

viser pr. semester bliver ansvarlig for evalueringen, idet evalueringen gælder for alle kurser.   
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Flere studienævnsmedlemmer efterspurgte et bedre tidspunkt for gennemførsel af evaluerin-

gen, så der bliver tid til efterfølgende feedback og diskussion for undervisningsholdene. 

ClHB orienterede om, at der har været tekniske problemer, som har gjort, at uddybende 

kommentarer til spørgsmålene ikke er kommet ud samtidig med rapporterne. Kommentarer-

ne bliver eftersendt. Fremadrettet bliver kommentarerne sendt samtidig med rapporterne. 

I de situationer, hvor undervisningsevalueringen afslører problematiske forhold vedr. en be-

stemt underviser, skal institutlederen reagere.  

d) Projekt vedr. supplerende adgangskrav (HA) – Bilag 2  
Senest fra 2017 skal mindst 25 % af alle studerende på SDU optages på baggrund af karak-

terer samt supplerende optagelseskriterier. Dette gælder også for TEK-ansøgere. 

Som led i projektet nedsættes en arbejdsgruppe på hvert fakultet. På TEK består gruppen af 

uddannelseskoordinatorerne for de uddannelser, der forventes omfattet af supplerende opta-

gelseskriterier og som udbydes på dansk (diplomingeniøruddannelserne i bygningsteknik, 

integreret design og maskinteknik samt de teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser i 

energiteknologi, robotteknologi samt software engineering). Formålet er at finde ansøg-

ningskriterier, som sikrer motiverede, dygtige ansøgere, for dermed at mindske frafaldet. 

Flere medlemmer af Studienævnet foreslog, at man sikrer en forventningsafstemning vedr. 

arbejdsbelastningen allerede før de studerende starter, idet en del studerende ikke er op-

mærksomme på, at de er optaget på et fuldtidsstudium. Derudover var der opbakning  til 

samtaler som et adgangskrav. 

e) Institutionsakkreditering (HA) 
Civilingeniøruddannelsen i elektronik er foreløbigt godkendt, idet den endelige godkendelse 

er betinget af efterfølgende positiv institutionsakkreditering. Uddannelsen forventes at blive 

udbudt i februar 2016.  

Syddansk Universitet og DTU er netop blevet positivt indstillet til institutionsakkreditering. 

f) Studerende til et akkrediteringspanel (AVH) – Bilag 3 
Studenterrepræsentanter opfordredes til at orientere andre studerende om muligheden for at 

deltage i akkrediteringspanelet. 

3) Sager 

a) Eksamensoversigter, vintereksamen 2014-15 (AVH) – Bilag 4 
Studienævnet bemærkede, at man på alle uddannelser ikke har overholdt reglen om, at der 

skal være mindst to uger mellem den ordinære eksamen og omprøven. Studienævnet ønske-

de, at lignende kortere frist begrundes fremadrettet.  

Eksamensoversigterne blev godkendt. Godkendelse af oversigterne medfører automatisk di-

spensation fra ovennævnte 2 ugers regel. I situationer, hvor der er dispenseret fra ovennævn-
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te 2 ugers regel, kan reeksamensdatoen udsættes ved at kontakte AVH. En udsættelse forud-

sætter dog, at de studerende er orienteret om og accepterer den nye reeksamensdato.     

b) Undervisningsevalueringer, forårssemestret 2014 (HA) – Bilag 5 

i) Cand.it-uddannelsen i product design 
- Intet at bemærke. 

 

c) Meritoverførsel med karakter (HA) – Bilag 6 
Styrelsen for Videregående Uddannelser melder ud, at der kun kan gives én til én merit (dvs. 

hvor der er tale om to indholdsmæssigt og omfangsmæssigt ens fag). Med andre ord kan ka-

rakter fra to fag kan ikke overføres til ét fag, også selv om begge fag er bedømt med samme 

karakter. Dette skyldes hensynet til lighedsprincippet. 

Det anbefales, at der udarbejdes overgangsordninger på nye studieordninger. Dermed kan 

det sikres, at studerende, der er blevet overflyttet fra tidligere studieordninger, kan få sine 

karakterer registreret på den nye studieordning.  

d) DSMI Januar 2015 (HA) – Bilag 7 
Studienævnet drøftede følgende emner: kvalitetspolitikkerne, forskningsrelaterede kompe-

tencer, behovet for opdeling af store moduler, projekterne, tællende aktiviteter. Den nye 

struktur på civilingeniøruddannelsen (bl.a. profiler). 

Der bliver også nedsat en arbejdsgruppe mhp. at se nærmere på projektarbejde og behovet 

for projektrum og –arbejdspladser. Både SIF og studenterrepræsentanter i Studienævnet er 

velkomne i arbejdet.  

Yderligere kommentarer vedr. DSMI januar 2015 kan indsendes til HA eller ClHB.  

Der bliver arbejdet videre på DSMI, og sagen bliver fremlagt igen på mødet i februar. 

e) Mulighed for gennemførsel af ingeniørpraktik i egen virksomhed (AVH)  
Studienævnet var enigt i, at det ikke er muligt at gennemføre ingeniørpraktik i egen virk-

somhed. 

f) Mødedatoer i Studienævnet i forårssemestret 2015 (AVH) 
Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 10:00-14:00 i Odense 

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 10:00-14:00 i Odense  

Onsdag den 18. marts 2015 kl. 10:00-15:00 i Odense 

Onsdag den 15. april 2015 kl. 10:00-14:00 i Odense 

Fredag den 22. maj 2015 kl. 10:00-14:00 i Odense 

Tirsdag den 23. juni 2015 kl. 10:00-14:00 i Sønderborg 

4) Ansøgninger fra studerende 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangsprojekt eller bachelorprojekt  
14/52860 (AnJ)* - Godkendt 

14/56137 (AnJ)* - Godkendt 
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14/70272 (OD) - Afslået 

14/71126 (LePe) - Afventer 

14/71586 (SJ) - Godkendt 

14/72295 (LePe)* - Godkendt 

14/72710 (LePe) - Godkendt 

14/72726 (AnJ) - Godkendt 

14/72735 (AnJ) - Godkendt 

14/73005 (AnJ) - Godkendt 

14/73636 (AnJ) - Godkendt 

14/73643 (AnJ) - Godkendt 

14/73687 (AnJ) - Godkendt 

14/73722 (SJ) - Godkendt 

14/73747 (IC) - Godkendt 

14/73757 (LePe) - Betinget godkendt 

14/73878 (AnJ) - Afslået 

14/74005 (IC) - Godkendt 

 

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

 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg  
– Ingen sager 

 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår  
14/56658 (OD) - Godkendt 

14/72748 (OD) - Godkendt 

14/73939 (LePe) - Godkendt 

 

e) Dispensation fra tidsfrister 
14/56604 (AnJ) - Godkendt  

14/56615 (AnJ) - Godkendt 

14/56619 (AnJ) - Godkendt 

14/56717 (SJ) - Godkendt 

14/70470 (SJ) - Godkendt 

14/71487 (SJ) - Godkendt 

14/72265 (AnJ) - Godkendt 

14/72294 (SJ) - Godkendt 

14/72804 (OD) - Godkendt 

14/72913 (LePe) - Godkendt 

14/72929 (AnJ)  - Godkendt 

14/72980 (OD) - Godkendt 

14/72982 (OD) - Delvist godkendt  

14/73557 (IC) - Godkendt 

14/73700 (OD) - Godkendt 

14/73794 (JH) - Godkendt 

14/74033 (AnJ) - Godkendt 

14/74106 (OD) - Godkendt 

14/74220 (IC) - Godkendt 
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Som udgangspunkt vil Studienævnet ikke godkende, at studerende, der ikke har bestået før-

steårsprøven, fortsætter på 4. semester.  

Studienævnet anbefaler, at studerende, der gerne vil fortsætte på uddannelsen, men har store 

problemer på 1. semester, udmelder sig, og søger om optagelse til studiestart september 

2015. TEK – Uddannelse og Kvalitet sender en vejledning til uddannelserne vedr. førsteårs-

prøven og udmeldelse.   

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

se af eksamensbetingelserne 
14/55720 (IC) - Betinget godkendt 

14/71118 (OD) - Godkendt 

14/71135 (LePe) - Betinget godkendt 

14/71484 (OD) - Godkendt 

 

g) Dispensation til individuelle studieaktiviteter 
14/71201 (OD) - Godkendt 

14/71204 (OD) - Godkendt 

14/71211 (OD) - Godkendt 

14/72005 (OD) - Bortfaldet 

14/72931 (IC) - Godkendt  

14/72986 (OD) - Godkendt 

14/73238 (OD) - Godkendt 

14/73260 (OD) - Godkendt 

14/73644 (OD) - Godkendt 

14/74128 (OD) - Godkendt 

 

h) Øvrige dispensationer 
14/55243 (IC)* - Godkendt 

14/70933 (OD) - Afslået 

14/71619 (JH) - Afslået 

14/72031 (OD) - Delvist godkendt 

14/72805 (OD) - Godkendt 

14/73001 (SJ) - Godkendt 

14/73727 (IC) - Godkendt 

14/73740 (AnJ) - Godkendt 

14/73808 (JH) - Godkendt 

14/74110 (OD) - Godkendt 

 

i) Ansøgning om forhåndsmerit – Danmark 
14/55312 (LePe) - Godkendt 

14/70930 (OD) - Delvist godkendt 

14/71589 (SJ) - Godkendt 

14/72292 (OD) - Godkendt 

14/73635 (LePe) - Godkendt 

14/73774 (LePe) - Godkendt 
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14/73787 (LePe) - Godkendt 

14/74132 (OD) - Afventer 

 

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

14/54713 (OD) - Godkendt 

14/56729 (LePe) - Godkendt 

14/71997 (JH) - Godkendt  

14/72644 (JH) - Godkendt 

14/72989 (AnJ) - Afventer 

14/72998 (JH) - Godkendt 

14/73684 (OD) - Godkendt 

14/74237 (SJ) - Godkendt 

 

k) Ansøgning om forhåndsmerit – udland 
14/56294 (SJ) - Godkendt 

14/70625 (AnJ) - Godkendt 

14/70629 (SJ) - Godkendt 

14/71191 (OD) - Delvist godkendt  

14/72281 (AnJ) - Godkendt 

14/72627 (SJ) - Godkendt 

14/73291 (IC) - Godkendt 

14/73680 (JH) - Godkendt 

14/73738 (IC) - Godkendt 

14/73832 (IC) - Godkendt 

 

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

14/53946 (SJ) - Afventer 

14/70310 (SJ) - Godkendt 

14/72284 (IC) - Godkendt 

14/72291 (IC) - Godkendt 

 

m) Klage over Studienævnets afgørelser 
14/28163 (AnJ) - Godkendt 

Studienævnssekretariatet oplever, at det på visse uddannelser er blevet er regel, at der skal ryk-

kes for indstillingerne i studentersager. I værste fald betyder dette, at de studerendes sager ikke 

kan blive behandlet, selv om ansøgningen er indkommet rettidigt.  Studienævnet opfordrede ud-

dannelseskoordinatorer til at sende indstillingerne rettidigt. 

5) Studieordninger og modulbeskrivelser 
a) Studieordninger  

ITI 

(a) Civilingeniøruddannelse i PDI, Studieordning 2014, version 1.0* 

- Godkendt 
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(b) Civilingeniøruddannelse i PDI, Studieordning 2013, version 1.0* 

- Godkendt 

 

b) Modulbeskrivelser – Bilag 8 
ITI 

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

niøruddannelsen i Konstruktionsteknik 

- Godkendt 

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

niøruddannelsen i Energiteknologi 

- Godkendt 

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

dannelsen i Maskinteknik 

- Godkendt 

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

dannelsen i Produktionsteknik 

- Godkendt 

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

dannelsen i Maskinteknik 

- Godkendt 

 

KBM 

10002301 (KE518) Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi- og bioteknolo-

gi 

- Godkendt 

10006301 (KE526) Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi- og bioteknolo-

gi 

- Godkendt 

K-IFG2-U2 Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Kemi- og bioteknologi og 2. semester 

af den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Kemi- 

og bioteknologi 

- Godkendt 

K-IPR1-U01 Ændringer i konstituerende fag på 6. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Kemiteknik 

- Godkendt 

VKD3K-U1 Ændringer i konstituerende fag på 1. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Kemi- og bioteknologi 

- Godkendt 
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MCI 

MCNCON-U1* Godkendes som valgfag på civilingeniøruddannelsen i 

Mekatronik på profilerne Thermal Energy Technology, 

Nanotechnology, Micro- and Nanotechnology, Embedded 

Control Systems, Modelling and Control of Mechatronic 

Systems og Power Electronics 

- Godkendt 

MMMI 

E-DIG2-U1 Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Elektroteknik - Svagstrømsteknik + på 4. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i Stærkstrømstekno-

logi 

- Godkendt 

E-INS1-U1 Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Elektronik og datateknik 

- Ændringerne godkendt i konstituerende fag på 4. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i Elektronik 

E-OPS-U1 Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Elektroteknik - Svagstrømsteknik + på 4. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i Stærkstrømstekno-

logi 

- Godkendt 

E-ØLA-U02 Ændringer i valgfag på 4. semester af diplomingeniørud-

dannelsen i Elektroteknik + på 4. semester af diplominge-

niøruddannelsen i Stærkstrømsteknologi + Nyt valgfag på 

6. semester af den teknisk-videnskabelige bacheloruddan-

nelse i Fysik og Teknologi 

- Godkendt 

OB-AP-U1 Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt 

RM-SML-U1 Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt 

X-ERP1-U02 Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt 

XI-GD1-U1 Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt 

XI-IT1-U1 Godkendes som valgfag på 6. semester af den teknisk-

videnskabelige bacheloruddannelse i Software Engineering 

- Godkendt 
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Studienævnet gjorde opmærksom på, at det fremadrettet ikke vil være muligt at lave 

ændringer i modulbeskrivelser så sent i forløbet. 

 

 

***** 

 

 

John Erik Hansen              /                 Alexandra Vahala Hvass 

                Formand             Referent 

 


