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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 

14. december 2020 

- Godkendt 

2. Velkommen til nye 

studenterrepræsen-

tanter 

Henning Andersen bød de nye studenterrepræsentanter velkommen og præsente-

rede dem for Studienævnets arbejdsgange.  

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra uddannelsesdirektør 

a. Covid-19 

SDU er fortsat lukket, og kun personer, der kommer på sk. 

undtagelseslisten med forudgående tilladelse fra ledelsen, kan få 

adgang til universitetets bygninger. Der er primært tale om forskere 

med brug for adgang til laboratorier samt undervisere, der har store 

problemer med netforbindelsen. 

Det forventes, at online-undervisningen fortsætter til og med 

påske. Derfor skal praktiske laboratorie-aktiviteter henlægges til ef-

ter påske, hvorefter vi i lighed med andre danske ingeniøruddannel-

ser forhåbentlig kan afvikle hovedparten af kurser med lab-aktiviteter 

inden eksamensperioden start i juni. Andre ingeniøruddannelser i 

Danmark har også satset på denne løsning. 

Uddannelsesledere er blevet orienteret om, at der kan, på 

baggrund af individuelle ansøgninger, laves undtagelser fra 
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nedlukningen i evt. enkeltprojekter (fx specialer), der kræver fysiske 

aktiviteter på campus.  

 

b. Budget 2021 på TEK 

Den økonomiske situation kræver, at fakultetet får lavet et buf-

fer. Dette betyder, at det er nødvendigt at lave interne omprioriterin-

ger og nedjustering af forventninger i forhold til vækst. Dette har be-

tydning på uddannelser, og hvordan ressourcerne udnyttes mere ef-

fektivt på dem, fx igennem samlæsning. Det er afgørende, at disse 

tiltag ikke påvirker de studerendes studieintensitet eller medfører en 

reduktion af antallet konfrontationstimer.  

 

c. Statusmøder (kvalitetssikringssystemet) 

Dekanatet har efter drøftelse på Uddannelsesforum besluttet, 

at TEK i år ikke afholder opfølgende statusmøder som vanligt. I ste-

det afholdes fokusmøder for udvalgte uddannelser – og med speci-

fikke fokus. 

Derudover har direktionen besluttet, at der laves handlingspla-

ner for alle uddannelser vedr. studieintensitet og ledighed. Dette 

sker parallelt med kvalitetsstyringssystemet. I den forbindelse skal 

der fokuseres på uddannelser med særlige udfordringer. Handlings-

planerne bliver drøftet på studienævnsmødet i marts samt løbende i 

uddannelsesudvalgene.  

 

b) Orientering fra TEK Uddannelse 

a. Ændring af undervisningsform på valgfag med få tilmeldte 

I situationer, hvor der er få tilmeldte til et valgfag, er det vigtigt, 

at ansøgning om ændring af undervisningsform afsendes af uddan-

nelseslederen. Alternativet er at aflyse kurset. Det er vigtigt at af-

veje, hvor mange ressourcer der skal bruges for at ændre undervis-

ningsformen, idet det er mere rentabelt at fylde eksisterende valgfag 

ud. Dette gælder også i forhold til individuelle studieaktiviteter. 

 

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

a) Revision af praktikkoncept – Bilag 1 

Studienævnet godkendte ændringer i praktikkonceptet på diplomingeniør-

uddannelserne. Ændringerne medfører, at et afsluttende seminar ikke længere 

er obligatorisk, og at det dermed fjernes som eksamensbetingelse, en reduktion i 

omfanget af praktikrapporten, samt fjernelse af kravet om obligatoriske fysiske 

besøg i praktikvirksomheden under praktikforløbet. Ændringerne gælder pr. den 

1. februar 2021. 
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5. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 3) 

a) Ændring af prøveform 

a. Medicinsk Fysiologi T580022101 (VB-MEFY)* 

- Godkendt 

 

Studienævnet påpegede vigtigheden af, at ændret prøveform god-

kendes af Studienævnet.  

 

6. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

a) Implementering af 1 ECTS-modul i bæredygtighed (HA) – Bilag 2 

Studienævnet besluttede, at bæredygtighedsmodulet bliver obligatorisk på 

alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser på TEK. Studienævnet fremhæ-

vede også vigtigheden af, at modulet forankres på den enkelte uddannelse. Det 

anbefales derfor, at modulet integreres med en anden kursusaktivitet som en 

delprøve (selvstændig evaluering). Derudover skal der være fælles godkendel-

seskriterier i modulet på tværs af SDU. 

Kurset egner sig ikke til at være placeret senere end 1. studieår. Studie-

nævnet besluttede, at uddannelserne selv kan bestemme, om kurset placeres på 

hhv. 1. eller 2. semester af bachelor- eller diplomingeniøruddannelserne.  

Janne Valdgård Petersen er TEKs ankerperson ift. bæredygtighedsmodu-

let. 

 

b) Fagbeskrivelser – Bilag 3 

ITI – Odense 

T050021101 (P-IFG4) Ændringer til konstituerende fag på 4. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i produktion 

- Godkendt 

T070004101 (X-SCM1) Ændringer til konstituerende fag på 4. semester af kandi-

datuddannelsen i Product Development and Innovation 

- Godkendt 

T900005101 (S468-EI) Sommerkursus for interne studerende 

- Godkendt 

T900012101 (SX-MXFLU) Sommerkursus for eksterne studerende 

- Godkendt 

T900017101 (SX468-EI) Sommerkursus for eksterne studerende 

- Godkendt 

T900018101 (S-HTI) Sommerkursus for interne studerende 

- Godkendt 

T900019101 (SX-HTI) Sommerkursus for eksterne studerende 

- Godkendt 

T900020101 (S-B-URBA) Sommerkursus for interne studerende 

- Godkendt 

T900021101 (SX-B-URBA) Sommerkursus for eksterne studerende 

- Godkendt 

T900025101 (S-ACDM) Sommerkursus for interne studerende 

- Godkendt 

T900026101 (SX-ACDM) Sommerkursus for eksterne studerende 
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- Godkendt 

T900027101 (SX-BXC3D) Sommerkursus for eksterne studerende 

- Godkendt 

T900028101 (S-BXC3D) Sommerkursus for interne studerende 

- Godkendt 

T900029101 (S-MXFLU) Sommerkursus for interne studerende 

- Godkendt 

T900036101 (XS462CEBE) Sommerkursus for eksterne studerende 

- Godkendt 

 

IME Sønderborg 

T350040401 (MC-CARA) Nyt valgfag på kandidatuddannelsen i Mechatronics + 

udbydes til exchange 

- Godkendt 

 

MMMI 

T530009101 (RD2-SWC) Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt 

T530028101 (RD-MMR) Nyt valgfag på 5. semester af diplomingeniøruddannel-

sen i robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T540003101 (RB-PSW2) Ændringer i konstituerende fag på 2. semester af ba-

cheloruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt 

T580013101 (VB-PRG4) Ændringer til konstituerende fag på 4. semester af ba-

cheloruddannelsen i velfærdsteknologi 

- Godkendt 

T580022101 (VB-MEFY) Ændringer til konstituerende fag på 3. semester af ba-

cheloruddannelsen i velfærdsteknologi 

- Godkendt 

T600015101 (ET4-SDA) Ændringer i konstituerende fag på 4. semester af ba-

cheloruddannelsen i energiteknologi (også udbudt til exchange). Frem-

over skal faget også udbydes til som statistik-opsamlingskursus for 

dumpede studerende fra Velfærd, Robot, Software og Spiludvikling & 

Læringsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T930012101 (XSSB-AIHD) Sommerkursus for eksterne studerende 

- Bortfaldet 

T930013101 (SSB-AIHD) Sommerkursus for interne studerende 

- Bortfaldet 

 

TEK-FAK 

Ingeniørpraktik (alle diplomingeniøruddannelser) 

- Godkendt 
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k) Vurdering af sager om optagelse 

21/  (BLS)   - Godkendt  

 

9. Eventuelt a) Indstilling af studenterrepræsentant i Studienævnet (CSB) 

Studenterrepræsentanterne indstillede Mads Willum Christiansen som re-

præsentant af diplomingeniørstuderende i Odense.  

 

b) 2. semester på ID og værkstedskurser (AnJ) 

ANJ spurgte om tilladelse til at starte CAD-undervisningen, der er blevet 

optaget, i uge 5 og 6. Dette blev godkendt.  

 

c) Optagelse af undervisning (AA) 

AA spurgte om muligheden for at undervisningen optages i forårssemestret 

2021. HA svarede, at dekanatet er positivt indstillet, men at der er ophavsretlige 

spørgsmål forbundet til dette. Studerende må gerne spørge om muligheden for 

optagelse, og alle deltagende studerende skal samtykke til, at undervisningen 

optages – dette kan ikke pålægges undervisere af ledelsen. Den enkelte stude-

rende må gerne optage til eget brug efter at have fået underviserens godken-

delse på dette, men evt. optagelser må ikke deles med andre.  

 

 




