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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

referat fra mødet 

den 25. oktober 

2021 

- Godkendt 

2. Orienteringspunkt a) Orientering fra uddannelsesdirektør 

a. Regionalisering – uddannelser i hele landet 

Fristen for indlevering af SDUs institutionsplan vedr. regionalisering er 

den 12. januar 2022. Formålet med planen er at tilbyde flere uddannel-

sesmuligheder uden for Danmarks største byer.  

 

b. Covid-19 

Coronapasset indføres på universitetet den 29. november. Kravet 

gælder for både studerende og ansatte.  

Der er pt. ikke planer om nedlukning, og dermed ikke behov for om-

lægning af eksamener online. Studienævnet var dog enige om, at der skal 

laves en plan B i det tilfælde, en nedlukning bliver nødvendig i eksamens-

perioden. Til dette formål udarbejder JVP en liste over skriftlige stedprøver, 

hvor hjælpemidler ikke er tilladt – det er Studienævnets vurdering, at om-

lægning af mundtlige eksamener til online er relativt uproblematisk, hvor-

imod skriftlige stedprøver uden hjælpemidler udgør en udfordring ift. tro-

værdige eksamener.  

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

Dato og tidspunkt  Fredag den 26. november 2021 kl. 8:00-12:00 

Sted  Online-møde 

Inviterede  Anbareen Ali (AA); Anders Jensen (AnJ); Bettina Hansen (BhA); 

Birgitte Lilholt Sørensen (BLS); Mads Willum Christiansen (MWC); 

Marianne Stenger (MaS); Victor Lahm (VL); Alexandra Vahala 

Hvass (AVH); Harisa Tuemand-Seferovic (HSeferovic); Henning 

Andersen (HA); Janne Valdgård Petersen (JVP) deltog under punk-

terne 1-4 

Afbud fra  Alexander Vinding Nørup (AVN); Anbareen Ali (AA); Anders Jensen 

(AnJ); Gunver B. Majgaard (GuM) 

Dagsorden sendt til 

orientering til 

Uddannelsesledere, uddannelseskoordinatorer, uddannelsessekre-

tærer; Janne Valdgård Petersen, Dorte Frølund Kromann, Jørgen 

Bro Røn 

Mødeleder  Studienævnsformand Birgitte Lilholt Sørensen 

 



 

 Side 2 

Skulle en omlægning af eksamener blive nødvendigt, bliver der ind-

kaldt til ekstraordinære studienævnsmøder.  

I de tilfælde, hvor en underviser bliver smittet med covid-19 eller har 

mindreårige børn, der er smittet med covid-19, må mundtlige eksamener 

afvikles online. En sådan omlægning kræver dog uddannelsesdirektørens 

godkendelse. Skriftlige stedprøver kan godt afvikles fysisk uden undervise-

rens fysiske tilstedeværelse, og derfor er en omlægning til online-

eksamener ikke nødvendigt i disse situationer.  

 

3. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 3) 

a) Ændring af eksamensform i forbindelse med vintereksamen 2021-22 – Bilag 1 

a. T510038102 Operativsystemer, distribution og webteknologier:  

Studienævnet godkendte, at prøveformen ændres til MCQ-prøve.  

b. T310012401 Finance for Entrepreneurial Engineers 

Studienævnet godkendte, at bedømmelsesformen ændres til Bestået/ikek 

bestået. 

c. T120017101 Integreret produktudvikling 1 

Studienævnet godkendte, at evalueringsformen ændres til intern censur. 

d. T090021101 Project og udvalgte specialer på civilingeniøruddannelsen i 

Operations Management 

Studienævnet godkendte ansøgningen om afholdelse af gruppeeksamen 

for de grupper af studerende, hvor alle parter accepterer gruppeeksamen. 

 

b) Afholdelse af online-eksamen – Bilag 2 

Studienævnet besluttede, at som udgangspunkt ønsker TEK ikke at 

have online-eksamener, medmindre der en fagligt begrundet.  

Studienævnet påpegede også, at ingeniøruddannelserne er tilstede-

værelsesuddannelser. Det er nødvendigt med generelle retningslinjer for 

online-undervisning, før der kan tages stilling til konkrete ansøgninger om 

online-undervisning. 

 

a. T570002102 iOS programmering 

- Afslået  

b. T540008101 Ingeniørfagets videnskabsteori 

- Afslået  

  



 

 Side 3 

4. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

a) Studieordninger – Bilag 3 

IME Odense 

a. Studieordning for kandidatuddannelsen i Electronics, optag 2021, version 

2.0* 

- Godkendt 

b. Studieordning for Bacheloruddannelsen i Maskinteknik, optag 2021, versi-

on 1.1* 

- Godkendt 

MMMI 

Studieordning for bacheloruddannelsen i Energiteknologi, optag 2019, ver. 1.2* 

- Godkendt 

 

b) Fagbeskrivelser 

ITI Odense 

T000019101 (B-PTE4) Ændringer i obligatorisk fag på 4. semester af diplomingeniør-

uddannelsen bygningsteknik 

- Godkendt  

T050027101 (P-IFG2) Ændringer i obligatorisk fag på 2. semester af diplomingeniørud-

dannelsen produktion 

- Godkendt 

T900005101 (S468-EI) Ændringer i summer school kursus udbudt på ITI 

- Godkendt med ændringer 

T900017101 (SX468-EI) Ændringer i summer school kursus udbudt på ITI 

- Godkendt med ændringer 

ITI Sønderborg 

T300006401 (EMB2) Ændringer i obligatorisk fag på 4. semester af bacheloruddannel-

sen i Engineering, Innovation and Business 

- Godkendt med koden T300023401 

 

IME Odense 

T450023101 (EK-PRO30) Ny fagbeskrivelse projektmodul til udvekslingsstuderende på 

kandidatniveau under Electronics 

- Godkendt med ændringer 

T020020101 (CK-FKO8) Ændringer i obligatorisk fag på 1. semester af kandidatuddan-

nelsen i Konstruktionsteknik 

- Godkendt 

MMMI 

T510033101 (SE6-SA) Obligatorisk fag på 6. semester af bacheloruddannelsen i Soft-

ware Engineering ønsket udbudt som valgfagsmulighed på kandidatuddannel-

sen i Software Engineering (undtaget studerende med bachelor i Software Engi-

neering) 

- Godkendt 

T550005101 (RMLEO1) Ændringer i valgfag på kandidatuddannelsen i Robotics (ud-

bydes som valgfag på andre uddannelser) 

- Godkendt med ændringer 



 

 Side 4 

T600027101 (ET6-EM)* Nyt obligatorisk fag på 6. semester på bacheloruddannelsen i 

Energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T930009101 (XSR-BRL) Ændringer i summer school kursus på MMMI 

- Godkendt med ændringer 

T930010101 (SR-UAS) Ændringer i summer school kursus på MMMI 

- Godkendt med ændringer 

 

5. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

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

21/  (GuM)  - Betinget godkendt 

21/  (MaS)  - Afslået 

21/  (MaS)  - Godkendt  

21/  (MaS)  - Godkendt  

21/  (GuM)  - Afslået 

21/  (MaS)  - Godkendt  

21/  (BLS)   - Godkendt  

21/ (AnJ)    - Afslået 

21/  (GuM)  - Betinget godkendt  

21/  (GuM)  - Betinget godkendt 

21  (MaS)  - Betinget godkendt 

21/  (GuM)  - Godkendt  

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/  (BLS)*  - Godkendt 

21/ (AnJ)*   - Godkendt 

21/  (GuM)* - Afslået 

21/  (AnJ)*   - Godkendt 

21/  (AnJ)*   - Godkendt 

21/  (AnJ)*   - Godkendt 

b) Dispensation fra eksamensform, -indhold, dato og/eller -omfang samt grundlag 

21/  (MaS)    - Afslået 

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/  (MaS)*  - Godkendt 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg 

21/  (GuM)   - Afslået 

21/  (GuM)   - Afslået 

21/  (MaS)   - Godkendt  

21/  (GuM)   - Godkendt  

21/  (GuM)   - Betinget godkendt  

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/  (GuM)*  - Afslået 

d) Særlige prøvevilkår 

21/  (GuM)   - Afventer 

21/ (GuM)   - Afventer 

21/  (GuM)   - Godkendt  

20/  (GuM)   - Delvist godkendt 
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Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/  (MaS)*  - Godkendt 

21/  (MaS)*  - Godkendt 

21/  (AnJ)*   - Godkendt 

21/  (AnJ)*   - Godkendt 

21/  (AnJ)*   - Godkendt 

21/  (AnJ)*   - Godkendt 

21/  (GuM)* - Godkendt 

21/  (GuM)* - Godkendt 

21/  (MaS)* - Godkendt 

21/  (MaS)* - Godkendt 

21  (GuM)* - Godkendt 

21 (AnJ)*   - Godkendt 

21/  (AnJ)*   - Godkendt  

21/  (AnJ)*   - Godkendt 

21/  (AnJ)*   - Godkendt 

e) Dispensation fra tilmeldingskrav og tidsfrister 

21/  (BLS)    - Godkendt 

21/  (BLS)    - Godkendt  

21/  (AnJ)     - Godkendt 

21/  (BLS)    - Godkendt  

21/  (GuM)   - Godkendt  

21/  (AnJ)     - Godkendt   

21/  (AnJ)     - Godkendt  

21/  (GuM)   - Godkendt 

21/  (GuM)   - Afventer 

21/  (GuM)   - Godkendt 

21/  (GuM)   - Godkendt 

21/  (BHa)    - Godkendt 

21/  (GuM)   - Godkendt  

21/  (GuM)   - Godkendt 

21/  (MaS)   - Godkendt 

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/ (MaS)* - Godkendt 

21/ (GuM)* - Godkendt 

21/  (GuM)* - Godkendt 

21/  (GuM)* - Godkendt 

21/ (GuM)* - Godkendt 

21/  (GuM)* - Godkendt 

21/ (GuM)* - Godkendt 

21/  (GuM)* - Godkendt 

f) Dispensation ifm. manglende forudsætninger for deltagelse/manglende opfyldelse af 

eksamensbetingelserne 

21/  (MaS)   - Betinget godkendt 

21/  (AnJ)    - Afslået 








