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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

referat fra møderne 

den 24. juni 2022 og 

den 8. august 2022 

- Godkendt 

 

2. Orienteringspunkt a) Orientering fra Uddannelsesdirektør 

a) Optag 2022 

Der har været et fald i antal ansøgere på alle universiteter. Ved 

sammenligning af universiteter er søgning er bedre indikator end antal 

optagne, idet SDU ikke længere har runde 2. På TEK var der et fald på 

diplomingeniøruddannelser i Odense, status quo på bacheloruddannel-

ser, og en stigning i Sønderborg. Et fald var forventet, idet covid-

pandemien ledte til en stigning. Selvom der håbes på en stigning næste 

år, bl.a. pga. at ungdomsårgangene på Fyn ikke er faldende frem til 

2030, har TEK justeret prognoserne, hvilket kræver tilpasninger på flere 

områder. Der forventes dog ikke store fyringsrunder. 

I forhold til adgangskrav, har TEK besluttet at holde fast ved kravet 

om fysik B, og sikre en god kontakt til de unge på gymnasiale uddannel-

ser. Målet er at blive et mindre men bedre fakultet. 

. 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Uddannelserne ved det Tekniske Fakultet 

Dato og tidspunkt  Torsdag den 25. august 2022 kl. 10:00-14:00 

Sted  Odense, mødelokale Kwolek 

Inviterede  Alexander Vinding Nørup <alnoe20@student.sdu.dk>; Anbareen Ali 

<aali319@student.sdu.dk>; Anders Jensen <anj@iti.sdu.dk>; Bir-

gitte Lilholt Sørensen <bls@igt.sdu.dk>; Henning Andersen 

<ha@tek.sdu.dk>; Janne Valdgård Petersen <jvp@tek.sdu.dk>; 

Jonas Beermann Kristiansen <job@mci.sdu.dk>; Gunver B. Maj-

gaard <gum@mmmi.sdu.dk>; Sine Leergaard Wiggers 

<slp@sdu.dk>; Anna Krusenstjerna-Hafstrøm Bülow <an-

nak@tek.sdu.dk> 

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 

b) Testbaseret optag (Kvote 2) 2022 

Der blev gennemført Unitest på alle uddannelser, bortset fra Kemi- 

og Bioteknologi, hvor man havde samtaler som supplement. Knap 40 

deltog, dvs. der var flere udeblevne, og alle ansøgere bestod samtalen, 

men kun ca. halvdelen af dem til samtale, endte med at acceptere plad-

sen. Dette skyldes, at alle ansøgere skal deltage i samtalen, uanset hvil-

ken prioritet uddannelsen har. Idet Unitest har et minimumsscore, anbe-

fales det at bruge denne test alene. Der er dog mulighed for at supplere 

med fx en samtale. I så fald skal man være opmærksom på ovennævnte 

ressourcetræk. 

Der er drøftelser om et nationalt testsystem, hvorfor der pt. ikke ar-

bejdes på videreudvikling kvote 2 -optagelsen. 

 

3. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 3) 

a) Tidsramme for eksamener – Bilag 1 

Sønderborg har anmodet om, at der på eksamensplaner skal kun-

ne angives en reeksamensuge i stedet for på forhånd angivne reeksa-

mensdatoer. Studienævnet godkendte dette gældende for uddannelser i 

både i Odense og i Sønderborg, forudsat at  

• At alle reeksamener kan gennemføres inden for den an-

givne uge, 

• At de studerende har mindst 3 uger fra offentliggørelsen af 

det ordinære eksamensresultat til afholdelsen af reeksa-

men,  

• At der er mindst to uger mellem den sidste ordinære ek-

samen til den første reeksamen for studerende, der følger 

det normerede studieforløb. Alle ovennævnte betingelser 

gælder for både obligatoriske fag og valgfag og for både 

mundtlige og skriftlige eksamener, og  

• At ingen studerende, der følger normeret studieforløb, har 

to eksamener på samme dag.  

• På uddannelser, hvor der er førsteårsprøve, der består af 

fagene på 1. semester og 2. semesterprojektet, skal resul-

tatet fra reeksamen foreligge til den 25. august. 

Dette forløb evalueres efter vintereksamensterminen 2022-23. 

Datoer for ordinære eksamen og reeksamen flyttes kun, hvis force 

majeure forhindrer eksaminatoren i at være til stede.  

 

4. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

a) Studieordninger 

ITI Odense 

Diplomingeniøruddannelsen i global ledelse og design af produktionsnet-

værk, GMM, optag 2022, 1.0* 

- Godkendt 

 

b) Fagbeskrivelser 

ITI Odense 



 

 Side 3 

T050028101 (P-FPROD) Ændringer i obligatorisk fag på 3. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i Produktion 

- Godkendt 

T100043101 (GX-IPK) Nyt obligatorisk fag på 6. semester diplomingeniørud-

dannelsen global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM 

- Godkendt 

T100044101 (GX-PRO7) Nyt obligatorisk fag på 7. semester diplomingeniør-

uddannelsen i global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM 

- Godkendt 

IGT 

T220031101 (MK-LCERPM30) Nyt forskningsprojektmodul til exchange på 

kandidatuddannelsen i miljøteknologi 

- Godkendt 

T910013101 (X-CPC1) Ændringer i valgfag udbudt af kandidatuddannelsen i 

kemi og bioteknologi 

- Godkendt 

IME Odense 

T020059101 (CK-PR30) Nyt projektmodul til exchange på kandidatuddannel-

sen i Konstruktionsteknik 

- Godkendt 

MMMI 

T610033101 (ETK-MPC) Ændringer i profilfag på 3. semester af kandidatud-

dannelsen i energiteknologi, energiinformatik. Faget er valgfag op ud-

dannelsens anden profil 

- Godkendt 

T930016101 (SR-ATRS)* Ændringer i valgfag udbudt af kandidatuddannel-

sen i robotteknologi (elite sommerkursus) 

- Godkendt 

T930018101 (XSR-ATRS)* Ændringer i valgfag udbudt af kandidatuddannel-

sen i robotteknologi (elite sommerkursus) 

- Godkendt 

 

Studienævnet påpegede, at antallet valgfag på en uddannelse skal 

tilpasses antallet studerende.  

Studienævnet vil på et senere møde drøfte minimumantal under-

visnings/konfrontationstimer pr. ECTS-point.  

 

5. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

a) Midtvejsevaluering af kollegiale organer, opfølgning fra juni-mødet 

Studenterrepræsentanterne ønsker relevant information om arbej-

det i kollegiale organer i stedet for nuværende masseinformation, som de 

studerende oplever som spam. Der var enighed blandt både VIP og stu-

derende om, at der er behov for en øget, præcis kommunikationsindsats.  

Oprettelsen af fagråd er afhængig af, at der er studerende, der dri-

ver dem.  

Studienævnet besluttede, at studienævnsmøder i videst muligt om-
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fang afholdes fysisk.  

6. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

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

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

grundlag 

c) Dispensation fra antal eksamensforsøg 

d) Dispensation til særlige prøvevilkår 

e) Dispensation fra tilmeldingskrav og tidsfrister 

 

f) Individuelle studieaktiviteter 

g) Dispensation – andet 

h) Forhåndsmerit for danske uddannelseselementer 

i) Merit for danske uddannelseselementer 

j) Forhåndsmerit for udenlandske uddannelseselementer 

 

k) Merit for udenlandske uddannelseselementer 

l) Vurderinger ifm. optagelse af studerende 

 

m) Klager over studienævnets afgørelser 

 

 

 


