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Møde den:  22. oktober 2020 
Online via Teams 
kl 14.00-16.00 
 
Board of Studies of Technical Sciences 
 
Medlemmer:  
Anders Feilberg 
Keld Lars Bak (KLB) 
Lars Vabbersgaard Andersen 
Per Lysgaard (PL) 
Anders Overgaard 
Celine Ballegaard Karlsen 

Referat  
 Møde 9 -2020  
 

 
Tilstede: Keld Lars Bak, Anders Feilberg, Per Lysgaard, Lars Vabbersgaard Andersen, 
Celine Ballegaard Karlsen, Anders Overgaard 
 
Observatører: Søren Bøndergaard (SB), Laura Rasmussen, Maibritt Hjorth (MH), Margre-
the Therkildsen 
Fraværende: Bernd Wollenweber (BW) (observatør) 
Referent: Lena Jensen 
 
Dagsorden (ændret på mødet) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Kursusevalueringer v. Jens Bennedsen 
3. Delegation af beslutningskompetence i en fortsat Corona-situation 
4. Kursusbeskrivelser og studieordning Maskinteknik (Herning) v Søren Bøndergaard 
5. Meddelelser 
6. Eventuelt 
 
Referat: 
Ad 1 Godkendelse af dagsorden 
Ekstra punk til dagsorden: Ved MH ændring specialiseringspakke Byggeri. 
 
Med den tilføjelse blev dagsordenen godkendt. 
 
Uden for dagsorden opfordrede KLB til, at VIP får styr på det tekniske i forhold til frist for 
opstilling af valg til studienævnet og til at studerende sørger for at stille op.  
Frist for opstilling er fredag d. 23. oktober 2020, kl. 12.00. 
 
Ad 2 Kursusevalueringer v. Jens Bennedsen 
JB fremlagde rapport for seneste kursusevalueringer (bilag 86). 
 
Studienævnet ønsker, at Forretningsingeniør-uddannelsen skal medtages i evaluerin-
ger fremadrettet. 
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Studienævnet bad studielederne (MT giver BW besked) om at komme med en tilba-
gemelding til studienævnet. Tilbagemeldingen ønskes på studienævnets møde i ja-
nuar 2021 (pt planlagt til 21. januar 2021). 
 
Ad 3 Delegation af beslutningskompetence i en fortsat Corona-situation 
KLB bad om bemyndigelse til at justere kurser og eksamener til indeværende seme-
ster, hvis det skulle blive nødvendigt (bilag 87). 
Skal kommunikeres ud i hvilket forum beslutning er truffet. (F.eks. UF+ SN mv.) 
Udgangspunkt er at lave en eksamen så tæt på udgangspunktet som muligt. 
Godkendt.  
 
Ad 4 Kursusbeskrivelser og studieordning Maskinteknik (Herning) v. Søren Bønder-
gaard 
SB fremlagde ændringer til eftergodkendelse for diplomingeniøruddannelsen Maskin-
teknik - Herning (bilag 88). 
De indsendte ændringer blev godkendt. 
 
Desuden blev fremlagt ændring til MTMSE (Maskinteknik – Aarhus). 
Godkendt. 
 
Ad 5 Ekstra punkt MH ang. Specialisering Byggeri 
I specialiseringspakken ”Indoor Environmental Engineering” udgår kurset “Air Physics 
and Building Ventilation” (5 ECTS) i foråret 2021 og erstattes af kurset ”CFD in Ar-
chitectural Engineering” (5 ECTS). 
 
Kurset kan måske tages som valgfag på senere semester 
 
Ændringen blev godkendt. 
 
Ad 6 Meddelelser 
Ingen. 
 
Ad 7 Eventuelt 
KLB har modtaget ønske fra afsnitsleder for Vejledning og studieinformation, Eva Kvist-
gaard Arent, at studienævnet modtager en studenter-studievejleder som fast observa-
tør i studienævnet. 
 
Studienævnet blev enige om, at det ikke er noget godt tidspunkt lige nu, hvor man er i 
gang med omorganisering af ingeniørområdet, men vil gerne have en observatør 
med når det nye studienævnsår starter 1. februar 2021. 
 
Der mangler en studerende til opstilling ved valg til studienævnet. Alle blev opfordret 
til at finde studerende, der kan stille op. 
 
MH ønsker skabelon til præsentation af studieordningsændringer på studienævnsmø-
der og ønsker studienævnets retningslinjer for hvad det ønsker præsenteret. Punktet 
tages med på senere møde. 
 
 
Næste studienævnsmøde afholdes d. 19. november 2020 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.45. 


