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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

referat fra møderne 

den 28. januar 2022 

og den 10. februar 

2022 

- Godkendt 

2. Orienteringspunkt a) Orientering fra uddannelsesdirektør (HA) 

a. TEK-priser – Bilag 1 

Indstillingsperioden for TEK-priser er nu. Ledelsen træffer be-

slutning om modtagerne. Studienævnet indstiller op til 3 kandidater til 

undervisningsprisen på baggrund af de studerendes indstillinger. AVH 

kontakter studenterrepræsentanterne i UUV med opfordring til at de 

indsender indstillinger.   

 

b) Orientering fra studienævnsformanden (BLS)  

a. b. Fremmøde i Studienævnet 

BLS fremhævede vigtigheden af, at medlemmerne prioriterer 

fremmødet meget højt for at sikre Studienævnets beslutningsdygtig-

hed. Møderne er placeret spredt for at undgå overlap med den samme 

undervisning hver gang.  

 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Uddannelserne ved det Tekniske Fakultet 

Dato og tidspunkt  Torsdag den 24. februar 2022 kl. 8:30-12:00 

Sted  Online-møde 

Til stede Alexander Vinding Nørup (AVN); Anbareen Ali (AA) punkterne 1-5 

og 6d-; Anders Jensen (AnJ); Birgitte Lilholt Sørensen (BLS); Jonas 

Beermann Kristiansen (JoB); Palle Hermansen (PaHe); Sine Leer-

gaard Wiggers (SLW); Alexandra Vahala Hvass (AVH); Harisa 

Tuemand-Seferovic (HSeferovic); Henning Andersen (HA); Janne 

Valdgård Petersen (JVP) 

Afbud fra  - 

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 

3. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 3) 

a) Principper for afholdelse af reeksamen (JVP) – Bilag 2 

Ændringer i Eksamensbekendtgørelsen gør det nødvendigt at angive evt. 

ændret reeksamensform i fagbeskrivelsen. Dette giver udfordringer i de situatio-

ner, hvor der er behov for en alternativ reeksamensform, hvis antallet studerende 

er lavt.  

Det blev besluttet, at såfremt antallet tilmeldte studerende til reeksamen er 

færre end 10 studerende, kan eksamen laves om til mundtlig eksamen. Evt. æn-

dret eksamensform skal besluttes og meddeles de studerende senest en dag efter 

at antallet ikke-beståede studerende er kendt.  

 

4. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

a) Studieordninger – Bilag 3 

ITI-Odense 

a. Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i Global Management 

and Manufacturing, optag 2018, 1.3* 

- Godkendt 

b. Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i Global Management 

and Manufacturing, optag 2019, 1.2* 

- Godkendt 

c. Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i Global Management 

and Manufacturing, optag 2020, 1.1* 

- Godkendt 

d. Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i Global Management 

and Manufacturing, optag 2021, 1.1* 

- Godkendt 

IME-Sønderborg 

e. Studieordning for bacheloruddannelsen i Mechatronics, optag 2021, 

1.1* 

- Godkendt 

f. Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics, optag 

2021, 1.1* 

- Godkendt 

 

b) Fagbeskrivelser 

MMMI 

T530010101 (RD4-AAR) Ændring i obligatorisk fag valgfag på diplomingeniørud-

dannelserne i elektrisk energiteknologi og elektronik (Odense) + bachelorud-

dannelserne i robotteknologi og fysik og teknologi 

- Godkendt med ændringer 

T540010101 (RB-AA6) Ændring i valgfag på diplomingeniøruddannelserne i elek-

trisk energiteknologi og elektronik (Odense) + bacheloruddannelserne i robot-

teknologi og fysik og teknologi 

- Godkendt 

T610016101 (ETK-BES) Ændring i obligatorisk kursus på 2. semester af kandi-

datuddannelsen i energiteknologi profilen Energy Technology. Valgfag på 

uddannelsens anden profil (Energy Informatics) 
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- Godkendt 

Fælles 

T700059101 (F-FM) Ny obligatorisk fagbeskrivelse (afsluttende projekt) på Fleksi-

bel Masteruddannelsen 

- Godkendt 

 

5. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

a) Orientering om afgørelse fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 

(21/60018 AVH) 

Styrelsen bekræftede, at Studienævnets afgørelse var truffet i overens-

stemmelse med den gældende lovgivning og de forvaltningsretlige regler. 

 

b) Udpegning af studerende til uddannelsesudvalg (AVH) – Bilag 4 

Følgende studenterrepræsentanter blev udpeget af studenterrepræsentan-

terne i Studienævnet:  

• Uddannelsesudvalg for Integreret Design: Alexander Nielsen, Sabrina 

Birkedahl Viuf Jensen og Ridwan Bashir Hussein Jama 

• Uddannelsesudvalg for Konstruktionsteknik: Robert Tøste Lomholdt Je-

spersen og Elma Ramic 

• Uddannelsesudvalg for Maskinteknik: Tobias Kvist Holmberg 

• Uddannelsesudvalg for Mekatronik: Maryam Abbasi og Rabea Schwarm 

 

6. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

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

21/  (BLS)  - Betinget godkendt 

22/  (PaHe)  - Godkendt 

22/  (AnJ)     - Godkendt 

22/  (BLS)    - Betinget godkendt  

Afgjort af formanden / uden for dagsorden 

22/  (AnJ)*    - Betinget godkendt 

22/  (BLS)*   - Godkendt 

22  (PaHe)* - Godkendt 

22/  (JoB)*    - Godkendt 

 

Studienævnet bemærkede, at varslingen for studerende, der ikke opfylder 

forudsætningerne for at skrive afsluttende projekter, ikke er gradueret svarende til 

den enkelte studerendes reelle situation. Studienævnet bad AVH og HSeferovic 

om at sørge for, at dette sker.  

Vejlederne bedes være opmærksomme på evt. konsekvenser i form af for-

sinkelser i afsluttende projekter som følge af den globale varemangel og krigen i 

Europa.  

 

b) Dispensation fra antal eksamensforsøg 

22  (PaHe)    - Godkendt 

Afgjort af formanden / uden for dagsorden 

22/  (PaHe)*  - Godkendt 

22/  (AnJ)*     - Afslået 
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22/  (PaHe)*  - Godkendt 

 

c) Dispensation til særlige prøvevilkår 

Afgjort af formanden / uden for dagsorden 

22/  (SLW)* - Godkendt 

22/  (AnJ)*   - Godkendt 

22/ (AnJ)*   - Godkendt 

 

d) Dispensation fra tilmeldingskrav og tidsfrister 

22/  (AnJ)     - Godkendt 

22/  (SLW)   - Afventer 

22/  (AnJ)     - Godkendt  

22/ (PaHe)   - Delvist godkendt 

22/  (BLS)     - Godkendt 

22/  (PaHe)   - Afslået 

22/  (PaHe)   - Godkendt 

22/  (AnJ)      - Godkendt 

22/  (PaHe)   - Godkendt 

22/  (SLW)    - Godkendt 

22/  (PaHe)   - Delvist godkendt 

Afgjort af formanden / uden for dagsorden 

21/  (AnJ)*  - Godkendt 

22/  (PaHe)* - Godkendt 

22/  (PaHe)* - Godkendt 

22  (PaHe)* - Godkendt 

22/  (PaHe)* - Godkendt 

22  (PaHe)* - Godkendt 

22/  (PaHe)* - Godkendt  

22/  (PaHe)* - Godkendt 

 

e) Dispensation ifm. manglende forudsætninger for deltagelse/manglende op-

fyldelse af eksamensbetingelserne 

22/  (SLW) 

 

f) Individuelle studieaktiviteter 

22/ (BLS)      - Godkendt  

22/  (AnJ)     - Godkendt 

22/  (PaHe)  - Afventer 

22/  (PaHe)  - Afventer 

22/  (AnJ)     - Godkendt 

22/  (AnJ)     - Godkendt 

Afgjort af formanden / uden for dagsorden 

22/  (BLS)*   - Godkendt 

22/ (PaHe)* - Godkendt 

22/  (BLS)*   - Godkendt 






