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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 

27. januar 2021 

- Udsat til næste møde 

2. Orienteringspunkt a) Orientering fra TEK Uddannelse (AVH/HSeferovic) 

a. Eksamenstilmeldinger 

Der har været flere tilfælde, hvor en stude-

rende, der ikke er tilmeldt prøven, er blevet eksami-

neret. Det er vigtigt, at dette ikke sker, og at disse 

studerende øjeblikkelig henvises til uddannelsesse-

kretæren.  

VIP-medlemmerne gjorde opmærksom på, at 

eksaminatorer først modtager protokollen ca. 30 mi-

nutter før eksamen afholdes, og her kan det være for 

sent at opdage, at en studerende ikke fremgår af pro-

tokollen. AVH og HSeferovic undersøger muligheden 

for, at eksaminatorer modtager protokollen tidligere. 

 

3. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 3) 

a) Ændring af prøveform i forbindelse med omprøver* 

 

Studienævnet drøftede muligheden for at angive evt. ændret 

prøveform i forbindelse med omprøven i fagbeskrivelsen, men 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

Dato og tidspunkt  Onsdag den 24. februar 2021 kl. 12:00-16:00 

Sted  Online-møde 

Deltagere  Alexander Vinding Nørup (AVN), Anbareen Ali (AA), Anders Jensen 

(AnJ), Bettina Hansen (BHa), Birgitte Lilholt Sørensen (BLS), Caro-

line Stokkebro Bech (CSB), Gunver Majgaard (GuM), Marianne 

Stenger (MaS), Victor Lahm (VL), Alexandra Vahala Hvass (AVH), 

Harisa Tuemand-Seferovic (HSeferovic), Henning Andersen (HA) 

Afbud fra  Anbareen Ali (AA), Bettina Hansen (BHa), Caroline Stokkebro Bech 

(CSB), Mads Willum Christiansen  

Dagsorden sendt til 

orientering til 

Uddannelsesledere, studiekoordinatorer, uddannelsessekretærer; 

Janne Valdgård Petersen, Dorte Frølund Kromann, Jørgen Bro Røn 

Mødeleder  Studienævnsformand Birgitte Lilholt Sørensen (BLS) 

 



 

 Side 2 

besluttede at fastholde den nuværende formulering i studieordnin-

gen.   

4. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

a) Studieordninger – Bilag 1 

ITI Odense 

Studieordning for kandidatuddannelsen i konstruktionsteknik, op-

tag 2021 

- Godkendt med ændringer 

 

b) Fagbeskrivelser – Bilag 2 

ITI Odense 

T090038101 (OM-PR30) Nyt valgfag på kandidatuddannelsen i 

Operations Management (projektmodul til exchangestude-

rende) 

- Godkendt 

T100033101 (X-IPR) Ændringer i valgfag på diplomingeniørud-

dannelserne i Global Management and Manufacturing, Ma-

skinteknik, Produktion, Integreret Design + bachelor- og 

kandidatuddannelserne i Product Development and Innova-

tion 

- Godkendt 

 

IGT 

T210058101 (KK-PR30) Nyt valgfag på kandidatuddannelsen i 

Kemi og Bioteknologi (projektmodul til exchangestuderende) 

- Godkendt 

T910011101 (XSK-BBT) Ændringer til sommerkursus for eks-

terne studerende 

- Godkendt med ændringer 

T910012101 (SK-BBT) Ændringer til sommerkursus for interne 

studerende 

- Godkendt med ændringer 

 

MCI 

T920014401 (IS-MDI) Nyt sommerkursus for interne studerende 

- Godkendt med ændringer 

T920015401 (XS-MDI) Nyt sommerkursus for eksterne stude-

rende 

- Godkendt med ændringer 

 

IME (Odense) 

T020048101 (CK-PRO8) Ændringer i fag på kandidatuddannel-

sen i Konstruktionsteknik, ændres fra valgfag til profilkonsti-

tuerende fag på 2. semester af profilen i maskindesign 

- Godkendt 
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IME (Sønderborg) 

T960009401 (IS-WTT) Nyt sommerkursus for interne studerende 

- Godkendt med ændringer  

T960010401 (XS-WTT) Nyt sommerkursus for eksterne stude-

rende 

- Godkendt med ændringer  

T960011401 (IS-WPG) Nyt sommerkursus for interne studerende 

- Godkendt med ændringer  

T960012401 (XS-WPG) Nyt sommerkursus for eksterne stude-

rende 

- Godkendt med ændringer  

 

MMMI 

T530014101 (RD1-MRA) Ændringer til obligatorisk fag på 1. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i Robotteknologi 

- Godkendt med ændringer  

T530018101 (RD1-POP) Ændringer til obligatorisk fag på 1. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt med ændringer  

T530026101 (RD3-SV) Ændringer til obligatorisk fag på 3. seme-

ster af diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt med ændringer  

T530027101 (RD3-MES) Ændringer til obligatorisk fag på 3. se-

mester af diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt med ændringer  

T540011101 (RB-FYE1) Ændringer til obligatorisk fag på 1. se-

mester af bacheloruddannelsen i robotteknologi 

- Godkendt med ændringer  

T550000101 (RMAI1) Ændringer til obligatorisk fag på hhv. 3. se-

mester af kandidatuddannelsen i Velfærdsteknologi og 1. 

semester af kandidatuddannelsen i Robotteknologi + valgfag 

på kandidatuddannelserne i Software Engineering, Fysik og 

teknologi og Energiteknologi + bacheloruddannelsen i Soft-

ware Engineering + diplomingeniøruddannelserne i elektro-

nik og elektrisk energiteknologi 

- Godkendt med ændringer med koden 

T550067101 

T550003101 (RM-SCM1) Ændringer i obligatorisk fag på 1. se-

mester af kandidatuddannelsen i Robotteknologi 

- Godkendt  

T550039101 (RP-MT45) Ændringer i obligatorisk fag på kandidat-

uddannelsen i Robotteknologi 

- Godkendt  
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T580007101 (VB-STA5) Ændring i obligatorisk fag på bachelor-

uddannelsen i Velfærdsteknologi 

- Godkendt med ændringer  

T580022101 (VB-MEFY) Ændringer i obligatorisk fag på 3. seme-

ster af bacheloruddannelsen i Velfærdsteknologi 

- Godkendt med ændringer  

T600013101 (ET-RPI2) Ændring i valgfag på bacheloruddannel-

sen i Energiteknologi 

- Godkendt  

T600022101 (ET3-PNF) Ændringer i obligatorisk fag på 3. seme-

ster af bacheloruddannelsen i Energiteknologi  

- Godkendt  

T610025101 (ETK-AOA) Ændringer i obligatorisk fag på 1. seme-

ster af kandidatuddannelsen i energiteknologi, profil i Energy 

Technology 

- Godkendt med ændringer med koden 

T610036101 

c) Fjernelse af værkstedskurset P-PRO (T060003101, PRO – Pro-

duktion) på diplomingeniøruddannelsen i Produktion – Bilag 3 

- Godkendt 

 

5. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

a) Udpegning af studerende til uddannelsesudvalg – Bilag 4 

Følgende studenterrepræsentanter blev udpeget i valgperio-

den den 1. marts 2021 – den 31. januar 2022: 

a. Uddannelsesudvalget for Operations Manage-

ment: Faiza Awad Engdal Nielsen og Sofie Greve 

 

6. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

a) Dispensation ifm. speciale, afgangs-, bachelor- eller master-

projekt 

21/  (GuM)  - Afslået  

21/  (GuM)  - Afslået 

21/  (GuM)  - Afslået 

21/  (MaS)  - Bortfaldet 

21/  (BLS)   - Bortfaldet 

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/  (AnJ)*  - Godkendt 

21/  (BLS)*  - Godkendt 

21/  (MaS)* - Godkendt 

21/  (GuM)* - Afslået 

 

Studienævnet bemærkede, at der er sket en stigning i 

antallet af ansøgninger fra manglende forudsætninger for afslut-

tende projekter. Studienævnet ønsker, at de studerende modta-

ger uddannelsesvis vejledning. AVH undersøger, om der bliver 
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afholdt vejledningsmøder på alle uddannelser, samt hvordan der 

bliver der vejledt ift. forudsætningerne.  

 

b) Dispensation fra antal eksamensforsøg 

21/  (GuM)   - Godkendt 

21/  (MaS)   - Godkendt 

21/  (AnJ)    - Bortfaldet  

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/  (GuM)* - Godkendt 

21/  (BLS)*  - Godkendt 

 

c) Særlige prøvevilkår 

21/  (GuM)  - Afventer 

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/  (GuM)* - Godkendt 

 

d) Dispensation fra tilmeldingskrav og tidsfrister 

21/ (GuM)  - Godkendt 

21  (AnJ)    - Godkendt 

21/  (GuM)  - Godkendt (denne var delvis, men det valgfag, 

som vedkommende ønskede afmeldt, er bestået i forbindelse 

med omprøve i februar 2021) 

21/ (BLS)   - Godkendt  

21/ (MaS)  - Godkendt  

21/ (GuM)  - Godkendt 

21/  (GuM)  - Godkendt 

21/  (GuM)  - Godkendt  

21/  (GuM)  - Godkendt  

21/  (AnJ)    - Godkendt  

21/  (MaS)   - Afslået  

21/  (GuM)  - Afslået 

21/  (AnJ)    - Godkendt  

21/  (GuM)  - Godkendt 

21/  (AnJ)    - Bortfaldet 

21/  (AnJ)    - Afslået 

21/  (GuM)  - Godkendt  

21/  (GuM)  - Godkendt  

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21  (GuM)* - Godkendt 

21/  (MaS)* - Godkendt 

21/  (BLS)* - Godkendt 

21/  (BLS)* - Godkendt 

 

e) Individuelle studieaktiviteter 

20/  (GuM) - Godkendt 






