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VELKOMMEN PÅ UDDANNELSEN 

Kære nye studerende 

Velkommen på elektronikingeniøruddannelsen på Aarhus Universitet, Campus Her-
ning. Vi glæder os til at møde dig onsdag den 22. august 2018 på Birk 
Centerpark 15, 7400 Herning i lokale 3007. Læs venligst nedenstående 
informationer grundigt inden, inden vi ses til introdagene. 

Introdage 
Introdagene finder sted fra den 22.- 24. august 2018. Det er meget vigtigt, at du 
møder op, således at du får de nødvendige forudsætninger for at: 

• Kunne følge undervisningen, der er baseret på det såkaldte ’Flipped Class-
room’-princip

• Kunne deltage i diskussionsfora
• Kunne lave øvelser i de enkelte fag
• Lave projektarbejde i et team
• Kunne bruge de programmer, der bruges i forbindelse med undervisningen
• Lære dine medstuderende at kende – ikke kun fagligt.

Programmet for dagene kan ses her. Skulle du være forhindret i at deltage, f.eks. pga. 
sygdom, bedes du kontakte studiekoordinator Henning Slavensky på hesl@ase.au.dk 
eller tlf. 52177680. 

Forberedelse inden introdagene 
På studiet anvender vi e-læringsplatformen Blackboard, og i introdagene vil du få et 
indblik i systemet. I den forbindelse bedes du forberede en lille præsentation af dig 
selv, som du skal uploade til Blackboard i introdagene. I din præsentation skal du for-
tælle kort om dig selv; hvad du hedder, hvad dine interesser er, hvad du er specielt 
god til, etc. Husk også et elektronisk billede, som du kan vedhæfte. 

http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/BSS/AU_Herning/Studiestart/2018/Introdage_2018_elektronik.pdf
mailto:hesl@ase.au.dk
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værktøj til bl.a. at styrke effektiviteten af din læring og sikre optimalt teamarbejde. 
Snarest og senest den 17. august 2018 bedes du udfylde præferenceevaluatoren, 
som du finder via dette link. Udfyld den på et tidspunkt, hvor du har tid og ro om-
kring dig (du skal regne med ca. 20 minutter). Læs instruktionen godt igennem og 
angiv ’IHA – HESL’ som referencekode. Hvis du oplever problemer i forbindelse med 
udfyldelsen af profilen, er du naturligvis velkommen til at kontakte Henning Sla-
vensky. 

Derudover bedes du snarest og senest den 17. august 2018 tage stilling til nogle 
spørgsmål omkring uddannelsen. Du finder spørgsmålene via dette link. 

Bøger og ’LAB -in-a-box’ 
Inden studiestart skal du anskaffe dig de bøger, du skal bruge på studiet. Bøgerne kan 
købes i Stakbogladen, som ligger på campus (se boglisten her). Du kan afhente bø-
gerne i forbindelse med introdagene.  

Da undervisningen indebærer praktiske øvelser, har vi sammensat en såkaldt ’LAB-
in-a-box’-pakke, som indeholder alt det udstyr, du skal bruge i forbindelse med øvel-
serne. Pakken kan bestilles ved henvendelse til Stakbogladen og koster ca. 2200 kr., 
alt efter hvilke tilkøb du foretager. Du kan se en introduktion til pakken her. 

PC og udstyr 
I forbindelse med undervisningen og eksamen skal du bruge en bærbar computer af 
nyere dato. Den skal kunne køre virtuelle programmer (kan ændres i computerens 
BIOS-indstillinger); download og afprøv evt. VirtualBox på vitualbox.org, som er den 
virtualiseringsmaskine, vi anbefaler. Din computer skal også være kraftig nok til at 
køre en virtuel maskine, da du får en såkaldt ’Software-in-a-box’ udleveret (en virtuel 
Linux-maskine). Har du allerede Linux, skal du ikke have en virtuel Linux ovenpå. 

Da vi bruger mange Windows-applikationer på uddannelsen, anbefaler vi en compu-
ter med Windows 10, Linux eller macOS med en virtuel Windows-installation. Com-
puteren skal have minimum 8 GB RAM (meget gerne mere), 256 GB HD + og gerne 
SSD for bedre performance. Til onlineundervisningen skal du desuden bruge føl-
gende udstyr:  

• Et headset af god kvalitet
• Et web cam (enten det, der måtte være integreret i din PC/Mac eller et eks-

ternt web cam)

Dertil er det en stor fordel, hvis du har en smartphone eller tablet med mobilbred-
bånd. Er du onlinestuderende, skal du naturligvis også have en stabil bredbåndsfor-
bindelse, og det vil ligeledes være en fordel med en ekstra skærm. Til introdagene skal 
alle medbringe en bærbar computer, et headset og et web cam.  

https://online.insights.com/evaluator/IHAhesl/discovery
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=1NA42NTV3P36
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/BSS/AU_Herning/Studiestart/2018/Elektronik_1__2018.pdf
https://goo.gl/WLNwAJ
https://www.virtualbox.org/
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Undervisningen starter mandag den 27. august 2017 kl. 8.20. Du kan finde dit 
skema her. Bemærk, at uge 42 er undervisningsfri. 

Studiekort 
Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på campus eller i andre sammen-
hænge skal dokumentere, at du er studerende. Specielt til eksamen er det vigtigt at 
have kortet med, og du kan også bruge det i din fritid til at få studierabat. Studiekor-
tet er desuden et nøglekort, der giver adgang til bygninger/undervisningslokaler og 
laboratorier uden for de normale åbningstider. 

Overnatning 
Hvis du har behov for at skulle booke overnatning i Herning i forbindelse med intro-
dagene, kan du finde billige hoteller, bed and breakfast-steder eller vandrehjem via 
dette link. 

Facebook og Instagram 
På Facebook har du mulighed for at følge uddannelsen ved at ’synes om’ vores offici-
elle Facebookside. Her poster vi bl.a. studenterfortællinger samt information om og 
fra diverse arrangementer, og har du lyst, skriver vi gerne en fortælling om dig. På vo-
res Instagramprofil kan du også vælge at følge os eller få adgang til selv at poste bille-
der. 

Spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at 
kontakte Henning Slavensky. 

Rigtig god studiestart! 

Venlig hilsen 

Henning Slavensky 
Studiekoordinator 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/btech/undervisning/timeplaner/
http://www.visitherning.dk/herning/overnatning
https://www.facebook.com/EDEHerning/
https://www.instagram.com/elektronikingenioerherning/?hl=en

