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Møde den: 5. december 2019 
Lokale: 110, bygning 5125 
Tidspunkt: kl 14.00-16.00 

 
Studienævnet for ASE 
 
Medlemmer:  
Anders Feilberg 
Keld Lars Bak (KLB) 
Lars Vabbersgaard Andersen 
Per Lysgaard (PL) 
Niklas Stoyan Hornbæk Knoth (NSHK) 
 

Referat møde 7-
2019 ASE 
 
 

Tilstede: Niklas Stoyan Hornbæk Knoth, Anders Feilberg, Keld Lars Bak (KLB), Per 
Lysgaard, Lars Vabbersgaard Andersen 
 
Observatører: Søren Bøndergaard, Maibritt Hjorth (MH), Lars Braüner (LB) 
Referent: Lena Jensen 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde 6 
3. Særlige prøvevilkår for studerende med andet modersmål end dansk – di-

plomingeniøruddannelser  
4. Studieordningsændringer ENG - bachelor- og kandidatuddannelser v. studie-

leder Maibritt Hjorth 
5. Ny bacheloruddannelse i Mekanik v. Lars Braüner  
6. Meddelelser  
7. Eventuelt 
 
Referat: 
 
Ad 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

Ad 2 Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 
 
Ad 3 Særlige prøvevilkår for studerende med andet modersmål end dansk – di-

plomingeniøruddannelser  
Studienævnet diskuterede den medsendte indstilling (bilag 44).  
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Studienævnet godkendte indstillingen med den tilføjelse, at nævnet ønsker at se 
eventuelle afgørelser og følge sagerne løbende. Punktet kan eventuelt tages op 
igen. 

 

Ad 4 Studieordningsændringer ENG - bachelor- og kandidatuddannelser v. stu-
dieleder Maibritt Hjorth 

MH fremlagde de indsendte forslag til ændringer for (bilag 43). 
 
Ny studiestartsprøve for alle civilingeniøruddannelserne blev godkendt. 
 
Bacheloruddannelsen Byggeri 
Alle indsendte ændringsforslag blev godkendt. 
 
Civilingeniøruddannelsen Byggeri 
Alle indsendte ændringsforslag blev godkendt. 
 
Civilingeniøruddannelsen Kemi og bioteknologi  
Alle indsendte ændringsforslag blev godkendt. 
 
Civilingeniøruddannelsen Mekanik 
Alle indsendte ændringsforslag blev godkendt. 
 
Civilingeniøruddannelsen Computerteknologi og civilingeniøruddannelsen i Elek-
troteknologi 
På begge uddannelser er der ændret i de specifikke adgangskrav med virkning 
fra 2022. Uddannelsesledere på Ingeniørhøjskolen er orienterede og ændringerne 
bliver varslet hurtigst muligt.  Ændringerne blev godkendt med den tilføjelse, at MH 
tjekker om der er lavet aftaler med uddannelsesleder på Sundhedsteknologi. 
 
Studienævnet godkendte alle indsendte ændringer. 
 

Ad 5 Ny bacheloruddannelse i Mekanik v. Lars Braüner  
Uddannelsesansvarlig for Mekanik Lars Braüner fremlagde studieordning mv. for 
den nye bacheloruddannelse med studiestart sommer 2020 (indeholdt i bilag 43). 

Kursusbeskrivelser for uddannelsens første år bliver fremlagt på studienævnsmøde   
februar 2020. 

Studieordningen blev godkendt.  

Ad 6 Meddelelser 

KLB fortalte om 3 ad hoc afgørelser siden sidste møde: 
– Kursusbeskrivelse af bachelorprojekt har manglet for ENG-uddannelserne. 

KLB har ad hoc godkendt. Kursusbeskrivelse bliver fremlagt på møde i fe-
bruar. 
 

– Kursusbeskrivelse fra diplomingeniøruddannelse i Maskin. Nyt valgkursus ud-
bydes i foråret 2020, da der er ansat ny underviser pr. 1. december 2019. Kur-
susbeskrivelse bliver fremlagt på studienævnsmøde i februar eller marts 2020.  
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– Underviser på ”Computational Fluid Dynamics” på Civilingeniøruddannelsen i 

Mekanik har sagt op. Det er godkendt, at studerende fra Mekanik følger det 
tilsvarende kursus på civilingeniøruddannelsen i Byggeri, men beholder kur-
sustitlen fra Mekanik.  

 
Valg til studienævn 
NSHK: Der er valgt tre nye studerende til studienævnet med virkning fra 1. fe-
bruar 2020. 
 
Uddannelse har fået nyt navn 
PL: Diplomingeniøruddannelsen i Informations- og kommunikationsteknologi 
(IKT) har fået nyt navn til Software Teknologi  (engelsk: Bachelor of Enginee-
ring in Software Technology)” pr. 25. oktober 2019. 

 
 
Ad 7 Eventuelt 

Næste møde afholdes 23. januar 2020 forud for konstituerende møde samme 
dag. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 16.04. 
 
 
 
 


