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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

referat fra mødet 

den 26. marts 2021 

og den 15. april 

2021 

Referatet af den 26. marts blev godkendt.  

Referatet af den 15. april godkendes i en skriftlig høring.  

2. Orienteringspunkt a) Orientering fra uddannelsesdirektør  

1. Covid-19 

Den ordinære eksamen bliver afviklet som planlagt, og dermed påvirker 

den seneste genåbning ikke juni-eksamenerne i høj grad. Dog bliver dimissi-

onen gennemført fysisk i både Odense og Sønderborg. 

Der planlægges med fysisk fremmøde fra og med august. Dette gælder 

for sommerskole.  

 

b) Orientering fra TEK-Uddannelse 

1. Fysiske eksamener 

Studienævnet har godkendt et mindre antal fysiske ordinære eksamener 

i juni måned. Derudover er der enkelte studerende, der har ønsket sig fysiske 

afsluttende eksamener, og dette er blevet godkendt, jf. tidligere studienævns-

beslutning.  

2. Eksamensbekendtgørelsen revideres (HSeferovic) 

En ny eksamensbekendtgørelse er sendt i høring. Der er tale om omfat-
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tende revision med mange omformulering. Derudover indeholder høringsud-

kastet skærpede krav for ændringer i eksamensformen i forbindelse med re-

eksamener, samt angivelse af eksamenstid også ved mundtlige eksamener.  

 

3. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud-

dannelse og under-

visning (§ 18, stk. 4, 

nr 1) 

a) Undervisningsevalueringer, efterårssemestret 2020 (AVH) – Bilag 1 eftersen-

des  

Studienævnet fremhævede vigtigheden af, at uddannelsesudvalgene er op-

mærksomme på kravet om at notere handlinger i alle tilfælde, hvor tallene over-

skrider de internt aftalte grænseværdier. 

Det er også vigtigt, at handlingerne angives rettidigt, således at de er tilgæn-

gelige før fagbeskrivelsen til næste udbud skal godkendes.  

 

4. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 3) 

b) Eksamensplaner, sommereksamensperioden 2021 – Bilag 2 

Fremadrettet skal bedømmelsen af reeksamen i 2. semesterprojektet forelig-

ge inden starten af den sidste uge i august, for at sikre rettidig varsling for brud 

mod reglerne for førsteårsprøven.  

 

c) Ændring af prøveform for 3. forsøg i maj 2021 (HSeferovic)* 

- T050019101: Materialelære og Statistik (obligatorisk fag på diplomingeniørud-

dannelsen i Produktion)  

o Ændring af prøveform fra skriftlig til mundtlig prøve (den ene fag-

lighed Statistik) 

- Godkendt 

- T200001101: IFG i matematik og fysik 1 (obligatorisk fag på bachelor og di-

plomingeniøruddannelsen i Kemi- og Bioteknologi)* 

o Ændring af prøveform fra skriftlig til mundtlig prøve (kun såfremt 

antallet af tilmeldte studerende er 10 eller derunder) 

o Uddannelsen angiver desuden, at de ønsker, at tællende aktivitet 

skal indgå i eksamen, og ikke afvikles på ny (sådan er praksis i 

dag, så ikke nødvendigt med godkendelse på det)  

- Godkendt  

 

5. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

a) Studieordninger (JVP) – Bilag 3 

ITI Odense 

a. Studieordning for bacheloruddannelsen i bygningsteknik, optag 2020, 1.2 

- Godkendt 

 

ITI Sønderborg 

b. Studieordning for bacheloruddannelsen i Engineering, Innovation and 

Business, optag 2021, 1.0 

- Godkendt 

c. Studieordning for kandidatuddannelsen i Engineering, Innovation and 

Business, optag 2021, 1.0 

- Godkendt 
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MCI 

d. Studieordning for kandidatuddannelsen i fysik og teknologi, optag 2021, 

1.0 

- Godkendt 

IME Sønderborg 

e. Studieordning for bacheloruddannelsen i Mechanical Engineering, optag 

2021, 1.0 

- Godkendt 

f. Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i Mechanical Engineering, 

optag 2021, 1.0 

- Godkendt 

 

Studienævnet har et ønske om, at der differentieres mellem ba-

chelor- og diplomingeniøruddannelser, således at der er forskel mellem 

disse to uddannelsestyper ud over 6. og 7. semestre. En stor grad af 

samlæsning kan godkendes ved udbud af nye uddannelser, men der for-

ventes differentiering over en årrække.  

Det er vigtigt, at der i forbindelse med delfagligheder ikke benyt-

tes interne forkortelser, men at fagets kode og -titel fremgår tydeligt.  

 

b) Fagbeskrivelser (JVP) – Bilag 3 

ITI Odense 

T090036101 (OM-PE) Ændring i valgfag på MSc i Operations Management + di-

plomingeniøruddannelsen i Produktion 

- Godkendt 

T090040101 (OM-DSML) Ændring i obligatorisk fagbeskrivelse på 2. semester på 

kandidatuddannelsen i Operations Management + på 1. semester af kandi-

datuddannelsen i Engineering, Innovation and Business 

- Godkendt med koden T090029101 (OM-DS) 

T900028101 (S-BXC3D) Ændring i summer school fag 

- Godkendt 

T900033101 (S462CEBE) sommerkursus udbudt af ITI ønskes udbudt på kandi-

datuddannelsen i Product Development and Innovation 

- Godkendt med ændringer 

 

IGT 

T200007101 (XB-CPD1) Ændring i obligatorisk fag på 5. semester på BEng i kemi 

og bioteknologi og BSc i kemi og bioteknologi 

- Godkendt 

T200009101 (K-PTE3) Ændring i obligatorisk fag på 3. semester på diplomingeni-

øruddannelsen i kemi og bioteknologi og bacheloruddannelsen i kemi og biotekno-

logi 

- Godkendt 

T210053101 (XC-MOSP) Ændring i valgfag på kandidat kemi 

- Godkendt 
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IME Odense 

T420021101 (E-LABD) Ændring i valgfag på 5. semester på diplomingeniørud-

dannelsen Elektronik 

- Godkendt 

 

IME Sønderborg  

T320001401 (ME-DISC) Ny obligatorisk fagbeskrivelse på 1. semester på bache-

lor- og diplomingeniøruddannelsen i Mechanical Engineering 

- Godkendt 

T340030401 (MC-EDM) Ændring i obligatorisk fag på 3. semester på diplominge-

niør- og bacheloruddannelserne i Mechatronics 

- Godkendt 

T340030401 (MC-EDM) Ændring i obligatorisk fag på 3. semester på diplominge-

niør- og bacheloruddannelserne i Mechatronics 

- Godkendt 

T340031401 (MC-DIM) Ændring i obligatorisk fag på 3. semester på diplominge-

niør- og bacheloruddannelserne i Mechatronics 

- Godkendt med ændringer 

 

MMMI 

T610039101 (ETK-ESM) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester på kandidat-

uddannelsen i Energiteknologi (begge profiler) 

- Godkendt med koden T610027101 

T540034101 (RB-ICV5) Nyt fag på kandidatuddannelsen i robotteknologi (supple-

ringsfag) 

- Godkendt med ændringer 

T550066101 (MM-PR20) Ændret fagbeskrivelse projektmodul til udvekslingsstu-

derende på kandidatniveau Robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T550071101 (MM-PR30) Ny fagbeskrivelse projektmodul til udvekslingsstuderen-

de på kandidatniveau Robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T610038101 (ETK-PR30) Ny fagbeskrivelse projektmodul til udvekslingsstuderen-

de på kandidatniveau Energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T930007101 (SSB-CD) sommerkursus udbudt af MMMI ønskes udbudt på kandi-

datuddannelsen i Software Engineering 

- Godkendt 

T930013101 (SSB-AIHD) sommerkursus udbudt af MMMI ønskes udbudt på kan-

didatuddannelsen i Software Engineering 

- Godkendt 

T930018101 (XSR-ATRS) elite-sommerkursus udbudt på kandidatuddannelsen i 

robotteknologi 

- Godkendt 



 

 Side 5 

 

Fælles 

Studiestartsprøve på kandidatuddannelser på TEK Ændringer i obligatorisk stu-

diestartsprøve på alle kandidatuddannelser på TEK (Odense og Sønderborg) 

- Godkendt 

T700012101 (F-EIT5) Ændringer i obligatorisk fag på alle diplomingeniøruddan-

nelser og bacheloruddannelser i Odense bortset fra bacheloruddannelserne i 

Software Engineering og Robotteknologi 

- Godkendt 

 

6. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

a) Spørgsmål om sprog i afsluttende projekter (HA) 

Studienævnet drøftede problemstillingen med angivelse af sprog for afslut-

tende projekter på bachelor- og diplomingeniøruddannelserne.  

 

b) Merit for værkstedskursus Dreje/Fræs på diplomingeniøruddannelsen i Inte-

greret Design (ANJ) – Bilag 4 

Studienævnet godkendte fritagelsen undtagelsesvist.  

Det er vigtigt, at sikkerhedsmæssige aspekter er dækket fremadrettet. 

 

c) Udpegning af studenterrepræsentanter i uddannelsesudvalg (AVH) – Bilag 5 

Studienævnet godkendte følgende studenterrepræsentanter: 

- Uddannelsesudvalg for Bygningsteknik: Christina Jensen 

- Uddannelsesudvalg for Mechatronics: Daniel Clemen Fischer, Fre-

derikke Schlünsen og Oscar William Lyle 

 

7. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

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

21/  (GuM)    - Godkendt  

21/  (MaS)    - Godkendt 

21/  (GuM)   - Godkendt  

21/  (MaS)    - Godkendt  

21/  (AnJ)     - Godkendt 

21/  (GuM)   - Godkendt  

21/  (GuM)   - Betinget godkendt  

21/  (BLS)    - Godkendt 

21/  (MaS)    - Godkendt 

21/  (MaS)    - Godkendt 

21/  (GuM)   - Betinget godkendt 

21/  (MaS)    - Godkendt 

21/  (AnJ)     - Afslået 

21/  (GuM)   - Godkendt 

21/  (GuM)   - Godkendt  

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/  (AnJ)*   - Godkendt 

21/  (MaS)*  - Godkendt 

21/  (GuM)*  - Godkendt 
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21/  (GuM)* - Godkendt 

21/  (BLS)*  - Godkendt 

21/  (MaS)* - Godkendt 

21/  (BLS)*  - Godkendt 

 

e) Dispensation fra tilmeldingskrav og tidsfrister 

21/  (BHa)    - Godkendt 

21/  (GuM)   - Afslået 

21/  (GuM)   - Bortfaldet  

21/  (BLS)    - Godkendt 

21/  (BLS)    - Godkendt  

21/  (BHa)    - Godkendt  

21/  (BLS)    - Godkendt  

21/  (BHa)    - Afslået 

21/  (AnJ)     - Godkendt 

21/  (GuM)   - Godkendt  

21/  (AnJ)     - Godkendt  

21/ (MaS)    - Godkendt 

21  (GuM)   - Godkendt  

21/  (GuM)   - Godkendt 

21/  (BLS)    - Godkendt 

21/  (GuM)   - Godkendt 

21/  (GuM)   - Godkendt  

21/  (BLS)    - Godkendt  

21/ 0 (GuM)   - Godkendt  

21  (GuM)   - Afventer 

21/  (MaS)   - Afventer  

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21 (GuM)* - Godkendt 

21  (GuM)* - Godkendt 

21/  (AnJ)*   - Godkendt 

21/  (GuM)* - Godkendt 

21/  (BLS)*  - Godkendt 

21/  (GuM)* - Godkendt 

21/  (GuM)* - Godkendt 

21/  (MaS)* - Godkendt 

 

f) Individuelle studieaktiviteter 

21/  (BHa)    - Godkendt 

21/  (BHa)    - Godkendt 

21/  (BHa)    - Godkendt  

21/  (BLS)    - Godkendt  

21/  (BLS)    - Godkendt  
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i) Merit for danske uddannelseselementer 

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/  (GuM)* - Godkendt 

21/  (GuM)* - Godkendt 

21/  (GuM)* - Godkendt 

 

j) Forhåndsmerit for udenlandske uddannelseselementer 

20/  (AnJ)   - Delvist godkendt  

21/  (MaS)    - Godkendt 

21 (BHa)    - Afventer 

21/  (GuM) - Afventer 

21/  (BHa)  - Afventer 

21/  (GuM) - Godkendt 

21/  (BHa)  - Afventer 

21/  (GuM)  - Afventer 

21/  (GuM)  - Afventer 

21/  (AnJ)    - Godkendt 

21/  (BHa)   - Afventer 

21/  (BHa)   - Afventer 

21/  (BHa)   - Afventer 

21/  (GuM)  - Godkendt 

21  (BLS)   - Godkendt 

21/  (BLS)   -  Afventer  

21/ (GuM)  - Godkendt 

21/  (BLS)   - Godkendt 

21/  (AnJ)    - Afventer 

21/  (AnJ)    - Afventer 

21/  (AnJ)    - Afventer 

21/  (AnJ)    - Afventer  

21/  (GuM)  - Bortfaldet 

21/  (BLS)   - Godkendt 

21/  (BHa)   - Afventer 

21/  (GuM)  - Godkendt  

21/ (GuM)  - Afventer  

21/  (GuM)  - Afventer 

21/  (GuM)  - Afventer 

21/  (BHa)   - Afventer 

21 (BHa)   - Afventer 

21/  (GuM)  - Bortfaldet 

21/  (GuM)  - Afventer 

21/  (BLS)   - Godkendt 

21/  (GuM)  - Godkendt 

21/  (GuM)  - Godkendt 

21/  (GuM)  - Bortfaldet 

21/  (BLS)   - Afventer 
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21/  (MaS)  - Negativ vurdering  

21/  (MaS)  - Positiv vurdering 

 

m) Klager over Studienævnets afgørelse 

20/  (BLS)   - Tidligere afgørelse fastholdes 

 

8. Eventuelt a) Snak i UF vedr. forhåndsmerit og obligatoriske fag (HA) 

Henning Andersen drøfter merit for obligatoriske fag med Uddannelsesforum.  

 

b) Studienævnsmøder efter nedlukningen  

Der var enighed i Studienævnet om, at der fremadrettet skal afholdes et fysisk 

møde i studienævnet pr. semester, et i Odense og et i Sønderborg. Resten af mø-

derne vil blive afholdt online.  

 

 




