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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

referat fra møderne 

af hhv. den 14. de-

cember 2021, den 

21. december 2021, 

den 3. januar 2022 

og den 14. januar 

2022 

- Godkendt 

2. Orienteringspunkt a) Orientering fra uddannelsesdirektør 

a. Covid-19 

i. Vintereksamensperioden 21-22 

De ordinære eksamener er kørt primært online. Det samme 

gælder for reeksamener, uafhængig af ophævelsen af alle restrikti-

oner pr. 1. februar. Dette skyldes bl.a. ønsket om at undgå unød-

vendige studietidsforlængelser grundet udeblivelser pga. udbredt 

smitte i samfundet, samt bedre mulighed for overvågning af mindre 

antal studerende online. 

TEK har modtaget flere sager om eksamensklager og -

uregelmæssigheder end normalt. Grunderne til stigningen skal 

analyseres og elimineres, så vidt muligt.  

ii. Start på forårssemestret 2022 

Alle restriktionerne ophæves nu, og al undervisning starter 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 

Dato og tidspunkt  Fredag den 28. januar 2022 kl. 08:00-12:00 

Sted  Online-møde 

Til stede Anders Jensen (AnJ); Jonas Beermann Kristiansen (JoB) deltog 

under punkterne 1-4; Birgitte Lilholt Sørensen (BLS); Palle Her-

mansen (PaHe); Sine Leergaard Wiggers (SLW); Anbareen Ali 

(AA); Alexandra Vahala Hvass (AVH); Henning Andersen (HA); 

Harisa Tuemand-Seferovic (HSeferovic); Janne Valdgård Petersen 

(JVP) 

Afbud fra  Alexander Vinding Nørup (AVN); 

Dagsorden sendt til 

orientering til 

Uddannelsesledere, uddannelseskoordinatorer, uddannelsessekre-

tærer, Dorte Frølund Kromann, Jørgen Bro Røn  

Mødeleder  Studienævnsformand Birgitte Lilholt Sørensen 

 



 

 Side 2 

fysisk. Streaming af fysisk undervisning er naturligvis tilladt i de til-

fælde, hvor der fx er meget sygdomsbetinget fravær i holdene.  

b. Omfanget af ekstern censur 

Alle uddannelsesledere er blevet orienteret om retningslinjerne 

for brug af ekstern censur på TEK, dvs. at omfanget af ekstern censur 

som udgangspunkt fastsættes til lovens minimum, svarende til 1/3 af 

de enkelte uddannelsers samlede antal ECTS-point, plus 10 ECTS-

point. 

Retningslinjerne kan medføre behov for at se nærmere på eksa-

mensformerne på de enkelte uddannelser.   

 

b) Orientering fra TEK Uddannelse 

a. Ny Eksamensbekendtgørelse – HSeferovic  

Retningslinjer for angivelse af reeksamensform bliver drøftet ved 

studienævnsmødet i februar måned. 

 

3. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

a) Fagbeskrivelser, bilag 1 

ITI Odense 

T000049101 (B-OBI1) Ændring i valgfag på 4. semester på diplomingeniørud-

dannelsen i Bygningsteknik 

- Godkendt 

T080030101 (PDCGE) Ændring i obligatorisk fag på 2. semester på kandidat-

uddannelsen i Product Development and Innovation 

- Godkendt 

T090021101 (OM-PRO) Ændring i obligatorisk fag på kandidatuddannelsen i 

Operations Management 

- Godkendt med ændringer 

T090041101 (OM-PR15) Ny fagbeskrivelse projektmodul til udvekslingsstude-

rende på kandidatniveau under ITI/OM 

- Godkendt 

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

maskinteknik, Global Management and Manufacturing, Produktion og 

Integreret Design + bacheloruddannelserne i energiteknologi og Pro-

duct Development and Innovation 

- Godkendt 

T900004101 (S462PMA) Ændring i summer school kursus ved ITI/GMM 

- Godkendt med ændringer 

T900006101 (XS462PMA) Ændring i summer school kursus ved ITI/GMM 

- Godkendt med ændringer 

T900027101 (SC-BXC3D) Ændring i summer school kursus ved 

ITI/Bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 

T900028101 (S-BXC3D) Ændring i summer school kursus ved 

ITI/Bygningsteknik 

- Godkendt med ændringer 
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IGT 

T910002101 (XSM-ESU) Ændring i summer school ved IGT 

- Godkendt  

T910004101 (SM-ESU) Ændring i summer school ved IGT 

- Godkendt  

MCI 

T920014401 (IS-MDI) Ændring i summer school kursus ved MCI 

- Godkendt med ændringer 

T920015401 (XS-MDI) Ændring i summer school kursus ved MCI 

- Godkendt med ændringer 

IME Odense 

T420042101 (E-EMC) Nyt obligatorisk fag på 4. semester af diplomingeniør-

uddannelsen i elektronik 

- Godkendt  

T420043101 (E-PR25) Ny fagbeskrivelse projektmodul til udvekslingsstude-

rende på bachelorniveau under IME/Electronics 

- Godkendt med ændringer 

T450022101 (EK-EMC) Nyt valgfag på kandidatuddannelsen i Electronics, 

Odense 

- Godkendt  

T960014101 (S-ECM) Nyt summer school kursus ved IME/Mechanical Engi-

neering (maskinteknik) 

- Godkendt med ændringer 

IME Sønderborg 

T960011401 (IS-WPG) - ny kode pga. ændret titel Ændring i summer school 

kursus ved IME/Mechatronics 

- Godkendt med ændringer med koden T960015401 

T960012401 (XS-WPG) - ny kode pga. ændret titel Ændring i summer school 

kursus ved IME/Mechatronics 

- Godkendt med ændringer med koden T960016401 

T960019401 (MC-XRE) Ændring i summer school kursus ved IME 

- Godkendt med ændringer 

T960020401 (MC-IRE) Ændring i summer school kursus ved IME 

- Godkendt med ændringer 

MMMI 

T500017101 (ST4-PRO) Ændring i obligatorisk kursus på 4. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i softwareteknologi 

- Godkendt  

T500018101 (ST2-PRO) Ændring i obligatorisk kursus på 2. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i softwareteknologi 

- Godkendt  

T510034101 (SE4-PRO) Ændring i obligatorisk kursus på 4. semester af ba-

cheloruddannelsen i software engineering 

- Godkendt  

T510043101 (SE2-PRO) Ændring i obligatorisk kursus på 2. semester af ba-
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cheloruddannelsen i software engineering 

- Godkendt  

T520037101 (SM-PR25) Ny fagbeskrivelse projektmodul til udvekslingsstude-

rende på kandidatniveau under MMMI 

- Godkendt med ændringer 

T550011101 (RM-BRB) Ændringer i valgfag på kandidatuddannelsen i robot-

teknologi 

- Godkendt  

T570033101 (OK-PR20) Ny fagbeskrivelse projektmodul til udvekslingsstude-

rende på kandidatniveau under MMMI/Spiludvikling og Læringstekno-

logi 

- Godkendt  

T570034101 (OK-PR25) Ny fagbeskrivelse projektmodul til udvekslingsstude-

rende på kandidatniveau under MMMI/Spiludvikling og Læringstekno-

logi 

- Godkendt  

T930002101 (XSSB-CD) Ændring i summer school kursus ved MMMI/Software 

- Godkendt med ændringer 

T930007101 (SSB-CD) Ændring i summer school kursus ved MMMI/Software 

- Godkendt med ændringer 

Fælles 

T700049401, T700049101 (F-SDIS) Ændring i valgfag udbudt til studerende 

optaget med international baggrund på diplomingeniøruddannelserne i 

Mechatronics, Electronics, Global management and manufacturing + 

kandidatuddannelserne i robotteknologi, Product Development and In-

novation, Engineering, Innovation and Business, Mechatronics, miljø-

teknologi, Electronics Sønderborg 

- Godkendt  

T700050101 (F-CMS) Ændring i valgfag på diplomingeniøruddannelserne i in-

tegreret design, kemi- og bioteknologi + kandidatuddannelserne i Pro-

duct Development and Innovation, Energiteknologi, Sundheds- og vel-

færdsteknologi, Kemi og Bioteknologi samt Miljøteknologi 

- Godkendt  

 

4. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

a) Studienævnets indstilling af studieleder (BLS) 

Studienævnet indstillede uddannelsesdirektør Henning Andersen som studie-

leder.  

 

b) Valg af næstformand (BLS) 

Anbareen Ali blev valgt som næstformand. 

 

c) Udpegning af studerende i uddannelsesudvalg (AVH) – Bilag 2 

Følgende studenterrepræsentanter blev udpeget af studenterrepræsentanterne 

i Studienævnet: 

i. Uddannelsesudvalget for Innovation & Business: Karoline 
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 (AnJ)     - Delvist godkendt  

 

l) Merit for udenlandske uddannelseselementer 

 (PaHe)     - Godkendt 

 (SLW)      - Godkendt  

 

m) Vurdering af optagelse af studerende 

 (AnJ)      - Positiv vurdering 

 (PaHe)   - Positiv vurdering 

 (BLS)     - Negativ vurdering  

 (SLW-SB)  - Bortfaldet  

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

 (PaHe)*  - Negativ vurdering 

 (AnJ)*     - Positiv vurdering 

 (SLW)*   - Negativ vurdering 

 (BLS)*    - Positiv vurdering 

 

6. Eventuelt a) Uklarhed ved reeksamen (AA) 

AA har modtaget henvendelser om studerende, der tror, at reeksamener bliver 

afholdt fysisk. Det er en misforståelse, og der sendes opdateret information om 

hovedsagelig online reeksamener til ansatte og studerende snarest.   

 

 




