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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

referat fra mødet 

den 25. august 2022 

- Godkendt 

2. Orienteringspunkt a) Orientering fra uddannelsesdirektør 

a. Optagelse i Kvote 2 

- Udsættes til næste møde 

3. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud-

dannelse og under-

visning (§ 18, stk. 4, 

nr 1) 

a) Trivsel og krænkelser på SDU – Danmarks Studieundersøgelse – Bilag 1  

- Udsættes til næste møde 

 

4. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 3) 

a) Ansøgning om eksamensafholdelse i december 2022 – Bilag 2 

- Godkendt 

 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Uddannelserne ved det Tekniske Fakultet 

Dato og tidspunkt  Tirsdag den 27. september 2022 kl. 12:00-16:00 

Sted  Online-møde 

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

(AnJ); Birgitte Lilholt Sørensen (BLS); Henning Andersen (HA); 

Janne Valdgård Petersen (JVP); Jonas Beermann Kristiansen 

(JoB); Gunver B. Majgaard (GuM); Sine Leergaard Wiggers (SLW); 

Anna Krusenstjerna-Hafstrøm Bülow (AnnaK); Kim Lundblad Price 

(KLuP); Alexandra Vahala Hvass (AVH) 

 

Afbud fra  Henning Andersen (HA) 

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 

5. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

a) Studieordninger – Bilag 3 

MMMI 

Kandidatuddannelsen i Software Engineering, optag 2021, version 1.3 

- Godkendt 

 

b) Fagbeskrivelser – Bilag 3 

ITI Odense 

T080032101 (PDCOIE)* Ændringer i valgfag på kandidatuddannelsen på Pro-

duct Development and Innovation 

- Afslået 

T090035101 Ændringer i obligatorisk på 3. semester af kandidatuddannelsen i 

Operations Management 

- Godkendt 

T140025101 ny fagbeskrivelse til på BSc i bygningsteknik (projektmodul til ex-

change) 

- Godkendt 

IGT 

T200017101 (K-PTE2) Ændring i obligatorisk fag; 2. semester; Bachelor- og 

diplomingeniøruddannelserne i kemi og bioteknologi 

- Afventer 

T200021101 (K-IFG2) Ændringer i obligatorisk fag; 2. semester på bachelor- 

og diplomingeniøruddannelserne i kemi og bioteknologi 

- Godkendt 

T200034101 (K-ORGK) Ændring af eksamensform. Obligatorisk på 2. seme-

ster på bachelor- og diplomingeniøruddannelserne i kemi og bioteknologi 

- Godkendt 

MMMI 

T510050101 (SI2-VOP) Ændringer i obligatorisk fag; 2. semester på Bachelor-

uddannelsen i Software Engineering og diplomingeniøruddannelsen i 

Softwareteknologi 

- Godkendt 

T520039101 (SM-AE-ITA) Ændringer i valgfag på kandidatuddannelsen i Soft-

ware Engineering 

- Godkendt 

T520041101 (SM-CCECAA) Nyt konstituerende fag på 3. semester af kandi-

datuddannelsen i software engineering for studerende optaget 2021 

- Godkendt 

T540038101 (RB3-SIG) Ændringer i obligatorisk fag på 3. semester af bache-

lor- og diplomingeniøruddannelserne i robotteknologi 

- Godkendt 

T560031101 (OB-WP3) Ændringer i obligatorisk fag på 3. semester af bache-

loruddannelsen i spiludvikling og læringsteknologi 

- Godkendt 

T580010101 (VB-BIO3) Ændring i obligatorisk fag; 2. semester på bachelorud-

dannelsen i sundheds- og velfærdsteknologi 
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- Godkendt 

T580012101 (VB-BRU4) Ændring i obligatorisk fag; 4. semester på bachelor-

uddannelsen i Sundheds- og velfærdsteknologi 

- Godkendt 

T580024101 (VB-RMD) Ændring i obligatorisk fag; 6. semester på bachelorud-

dannelsen i sundheds- og velfærdsteknologi 

- Godkendt 

T580025101 Ændring i obligatorisk fag på 2. semester af bacheloruddannelsen 

i Sundheds- og velfærdsteknologi 

- Godkendt 

T590009101 Ændring i obligatorisk fag på 2. semester af kandidatuddannelsen 

i Sundheds- og velfærdsteknologi 

- Godkendt 

T590029101 Ændring i obligatorisk fag på 2. semester af kandidatuddannelsen 

i sundheds- og velfærdsteknologi 

- Godkendt 

T590038101 Ny fagbeskrivelse til exchange; research project 

- Godkendt 

T600000101 (ET-MMT) Ændring i obligatorisk fag; 2. semester på bachelorud-

dannelsen i energisystemer 

- Godkendt 

T600001101 Ændring i obligatorisk fag; 2. semester på i bacheloruddannelsen 

i energisystemer 

- Godkendt 

T600011101 Ændring i obligatorisk fag; 2. semester på bacheloruddannelsen i 

energisystemer  

- Godkendt 

T600012101 Ændring i obligatorisk fag; 4. semester på bacheloruddannelsen i 

Energisystemer 

- Godkendt 

T600014101 Ændring af valgfag på bacheloruddannelsen i Energisystemer 

- Godkendt 

T600027101 Ændring i obligatorisk fag; 6. semester; bacheloruddannelsen i 

Kemi- og bioteknologi  

- Godkendt 

T610011101 Ændring i valgfag på kandidatuddannelsen i Energisystemer 

- Godkendt 

T610022101 Ændring i obligatorisk fag; 2. semester af kandidatuddannelsen i 

Energisystemer 

- Godkendt 

T610029102 Ændring i obligatorisk fag; 2. semester på kandidatuddannelsen i 

Energisystemer 

- Godkendt 
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6. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

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

 

b) Dispensation fra antal eksamensforsøg 

 

Studienævnet anmodede om, at der ikke længere udbydes ekstraordinære ek-

samener uden for det normale udbud i faget T200003101 Design of Ideal Che-

mical Reactors, idet dette medfører unødigt ressourceforbrug. 

 

c) Dispensation til særlige prøvevilkår 

 

 

d) Dispensation fra tilmeldingskrav og tidsfrister 

 

Studienævnet bemærkede, at der er et antal studerende, der har udfordringer 

med at se, om det fælles SDG-forløb på 1 ECTS-point er gennemført. Det er 

vigtigt, at der på hver uddannelse er en navngiven person, der sikrer, at de stu-

derende tjekker, om forløbet er bestået, og hvordan de tilmelder sig til evt. re-

eksamen.  

 

Derudover ønsker Studienævnet, at eksamensopgaverne er mere tydelige, fx at 

man ikke kan gå videre til næste spørgsmål, før det forrige er bestået, eller at 

det, at en opgave ikke er løst, markeres tydeligt.  

 

e) Dispensation ifm. manglende forudsætninger for deltagelse/manglende 

opfyldelse af eksamensbetingelserne 

 

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 
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