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Forord 
Denne studieordning er udarbejdet i henhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående 

Uddannelsers bekendtgørelse nr. 527 af 21. juni 2002 om diplomingeniøruddannelsen. Studieordningen 

beskriver, hvordan studieretningen Diplomingeniør i Bygningsdesign er sammensat på 

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. 

 

Studieordningen er udarbejdet på grundlag af regler fastsat ved lov eller bekendtgørelse eller regler 

fastsat af Ingeniørhøjskolen selv.  

 

Studieordningen beskriver studieretningens faglige indhold og struktur. Fra studieordningen er der 

adgang til faglige beskrivelser af hvert kursus på uddannelsen i kursuskataloget.  

- Klik her og hent kursuskataloget 

 

Gyldighedsperiode 
Denne studieordning er godkendt af rektor ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet den 1. august 

2011 og gælder for alle studerende optaget fra august 2011 (revision april 2014 godkendt af 

studienævn). 

 

Adgangskrav 
For at blive optaget på en diplomingeniøruddannelse skal den studerende have en adgangsgivende 

eksamen, som f.eks. kan være: HTX, HF, STX, Adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller 

tilsvarende. 

 

I den adgangsgivende eksamen skal den studerende have bestået matematik på A-niveau, fysik på B-

niveau og kemi på C-niveau. I alle tre fag skal gennemsnittet af års- og eksamenskaraktererne være 

mindst 02 (uden oprunding).  

 

Hvor den adgangsgivende eksamen er bestået efter 13-skalaen, skal de tilsvarende karakterer være 6 

uden oprunding. 

 

Hvis man har en uddannelse, der indebærer, at man opnår kompetencer, der svarer til ovenstående 

niveauer, kan dette erstatte kravet.  

Ved udenlandske eksaminer foretages en konkret vurdering og om muligt en konvertering af 

karakterer. 

 

http://kursuskatalog.au.dk/
http://kursuskatalog.au.dk/
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Formål med uddannelsen 
Formålet med diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign er som beskrevet i Bekendtgørelsen at 

uddanne erhvervsrettede og anvendelsesorienterede bygningsingeniører med ingeniørfaglig 

specialisering. 

 

Diplomingeniøruddannelsen Bygningsdesign ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet har således til 

formål at kvalificere dimittenden til nationalt og internationalt at varetage erhvervsfunktioner inden for 

bygge-og anlægssektoren ved kreativ og kritisk problemidentifikation og problemløsning.  

 

Dimittenden har en helhedsforståelse for sammenhængen mellem form og arkitektonisk udtryk, statiske 

systemer, klimaskærm, indeklima og energiforbrug. Uddannelsen fokuserer således primært på 

byggeprojekters indledende faser, som forudsætter tæt samarbejde mellem arkitekter og ingeniører. 

 

Af uddannelsens indhold er ca. 15% af arkitektfaglig karakter og 85% af ingeniørfaglig karakter. 
 

Kvalifikationer og kompetencer 

Dimittenden har detaljeret forståelse for og færdigheder i detailprojektering og udførelse af bygninger. 

 

Uddannelsen er forankret i Ingeniørhøjskolens udviklingsmiljøer og kvalificerer således både til 

deltagelse i drift og udvikling i erhvervet samt til videreuddannelse til civilingeniør eller anden relevant 

kandidatuddannelse. 

 

Uddannelsen indeholder mulighed for specialisering inden for ét af emnerne: Bærende konstruktioner 

eller energi og indeklima. 

 

Med reference til Den danske Kvalifikationsrammes terminologi og gradsinddeling opdeles 

kvalifikationer og kompetencer i Viden og forståelse, Færdigheder og Personlige egenskaber. 

Kvalifikationsrammens beskrivelser af karakteristika for Professionsbachelorniveauet udmøntes 

operationelt i:  

 

 Matematisk-naturvidenskabelige og teknisk ingeniørfaglig viden 

 Personlige og generiske professionelle kompetencer 

 Sociale færdigheder 

 Professionsrettede ingeniørkompetence 

 

I det følgende er kategorierne sammenskrevet med hensyntagen til opdeling i grunddel (1.-4. semester) 

og specialisering (påbegyndes på 4. semester): 

 
Gennem grunduddannelsen opnår den studerende evne til at: 

 Anvende klassisk fysik på tekniske problemstillinger 

 Opstille og bruge beregningsmæssige modeller 
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 Anvende matematiske og fysiske metoder og problemløsningsteknik til brug for løsning af 

ingeniørmæssige opgaver inden for arbejdsdomænet 

 Vurdere arkitektoniske udtryksmetoder i relation til bygninger 

 Inddrage gængse IT-værktøjer, herunder beregningsprogrammer, i opgaveløsningsprocessen og 

til formidling 

 Udforme bygningskonstruktioner i henhold til regler og praksis for godt håndværk 

 Foretage statiske analyser af bærende systemer og konstruktioner 

 projektere og føre tilsyn med udførelse af bærende konstruktioner 

 Vurdere geotekniske forhold og projektere simple fundamenter 

 Planlægge og udforme bygningers tekniske installationer og indeklima under hensyntagen til 

brugere, form, funktion, økonomi, miljøpåvirkning og energiforbrug 

 Vurdere miljøeffekter i almindelighed og i særdeleshed dem, der knytter sig til gennemførelse 

af bygningsarbejder 

 Foretage livscyklusvurderinger i forbindelse med projektering, udførelse og afvikling af byggeri 

 Argumentere for og formidle tekniske problemstillinger, analyser og løsninger og deres 

konsekvenser mundtligt og skriftligt i relation til både fagfolk og brugere 

 

Gennem hele uddannelsen opnår den studerende kendskab til: 

 Begreber og fænomener, der beskriver byggematerialers fysiske og kemiske karakteristika 

 Miljøeffekter og metoder til gennemførelse af miljøvurderinger 

 Økonomi, jura, logistik, kvalitets- og risikostyring samt arbejdsmiljø i relation til domænet 

 Centrale administrative procedurer og dokumentationspraksis knyttet til professionsudøvelsen 

 

Gennem hele uddannelsen opnår den studerende evne til at: 

 Indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge sammen med mennesker, 

der har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund 

 Udvise personlig integritet inden for ingeniørprofessionens etiske rammer og herunder inddrage 

samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af 

ingeniørmæssige problemstillinger 

 Analysere professionsudøvelse i lyset af organisatoriske og administrative rammer og 

samfundsmæssige vilkår og indrette handlinger herefter 

 Indgå i relevant udviklingsarbejde, herunder omsætte tekniske forsknings- og 

udviklingsresultater samt naturvidenskabelig og teknisk viden til praktisk anvendelse 

 Udføre projekt-og projekteringsledelse, mødeledelse og kvalitetssikring under hensyntagen til 

arbejdsdomænets kompleksitet 

 Strukturere egen læring og kritisk tilegne sig ny viden inden for relevante ingeniørmæssige 

områder 

 Beherske grundlæggende akademiske arbejdsmetoder, der er forudsætning for 

kompetencegivende videreuddannelse på master- og kandidatniveau 

 

Gennem specialiseringen opnår den studerende evne til at: 

 Arbejde på et overordnet niveau i problemanalysen og problemløsningen ved anvendelse af 

analysemetoder og tekniske løsningsmetoder inden for det valgte speciale 
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 Arbejde på et både overordnet og detaljeret niveau i problemanalysen og problemløsningen ud 

fra et grundigt kendskab til lovgivning, normer, regler og andre faglige publikationer - og 

risikostyring samt arbejdsmiljø som relevant i relation til domænet 

 Analysere, projektere og realisere konstruktioner/ anlæg inden for det valgte speciale 

 

 

Hvad kvalificerer uddannelsen til?  

 

Arbejdsdomænet er rådgivende ingeniørvirksomhed, entreprenørvirksomhed, offentlig forvaltning, 

produktion og salg. Videreuddannelsesmuligheder er typisk som anført i listens sidste punkt. 

 
Rådgivende ingeniørvirksomhed: 

 Planlægning og projektering af enhver form for byggeri omfattende bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri m.v., 

herunder: 

o Projektering af bærende konstruktioner i beton, træ, stål, aluminium og murværk samt geoteknik 

o Projektering af installationer inden for varme, vand, sanitet og ventilation 

o Udarbejdelse af økonomiske overslag, tidsplaner og gennemførelse af tilsyn 

o Projektledelse 

 

Entreprenørvirksomhed: 

 Planlægning og udførelse af enhver form for byggeri med fokus på projektudvikling, herunder: 

o Organisering, planlægning og styring af byggeprocessen 

o Pris- og tidskalkulationer 

o Projektledelse 

o Kvalitetssikring 

 

 

Offentlig forvaltning: 

 Planlægning og projektering af kommunale arbejder 

 Tilsyn og kontrol med arbejder, der udføres inden for det offentlige 

 Administration i forvaltningerne for byggeri, teknik og miljø 

 

Arkitektfirmaer 

 Projektudvikling og ingeniørfaglig sparring i forbindelse med skitsering og projektering af enhver form for byggeri 

 

Produktionsvirksomhed: 

 Produktudvikling 

 Projektering af elementer og komponenter 

 Tilsyn med fremstilling og udførelse 

 

Andre arbejdsområder: 

 Koncessionerede selskaber 

 Konsulent- og salgsvirksomhed 

 Administration og undervisning 

 

 Typiske master- og kandidatuddannelser omfatter: 

 Civilingeniøruddannelser indenfor byggeri, energi og planlægning 

 Andre relevante universitære kombinationsuddannelser i ind- og udland 

 Tekniske eller merkantile masteruddannelser 
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Betegnelse 
Uddannelsen giver ret til betegnelsen:  

- Diplomingeniør 

o med retningsbetegnelsen Bygningsdesign 

På engelsk: 

- Bachelor of Engineering  

o med retningsbetegnelsen Architectural Engineering 

 

Dimittender, der har gennemgået tilvalgs- og projektkurser og udført bachelorprojekt inden for samme 

emneområde, kan inden for retningsområdet Bygningsdesign få specialiseringsbetegnelsen: 

 

 Bærende konstruktioner/ Structural Systems 

 Energi- og indeklima/ Energy and Indoor Climate 

 

Tilvalgskursernes tilhørsforhold er defineret i studieoversigten. 

Uddannelsens indhold  
Diplomingeniørstudiet i Bygningsdesign er et 3½ årigt fuldtidsstudium, svarende til en 

undervisningsbelastning på 210 ECTS-point à 27 arbejdstimer pr. point.  

 

Uddannelsen består af følgende elementer: 

 

a. Obligatoriske kurser  

b. Ingeniørpraktik  

c. Specialisering i form af tilvalgskurser og -projekter 

d. Bachelorprojekt 

e. Værkstedspraktik 

 

ad a: Obligatoriske kurser 

I uddannelsen indgår obligatoriske kurser og projekter svarende til 75-150 ECTS- point. Indholdet af 

de obligatoriske kurser og projekter er grundlæggende viden og færdigheder, som er karakteristisk for 

ingeniøruddannelsen.  

ad b: Ingeniørpraktik 

Praktikken er en integreret del af diplomingeniøruddannelsen. Den varer 5 måneder og udgør til 30 

ECTS-point. Praktikken er placeret på 5. semester. Praktikaktiviteten er beskrevet nærmere i Vilkår for 

praktik – klik her. 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/diplomingenioeruddannelserne/bygningsdesign/studieoversigt-bygningsdesign/
http://ase.au.dk/videnudveksling/ingenioerpraktik/det-praktiske/
http://ase.au.dk/videnudveksling/ingenioerpraktik/det-praktiske/
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ad c: Specialisering i form af tilvalgskurser og -projekter  

Uddannelseselementet indeholder tilvalgskurser og –projekter svarende til 15-90 ECTS.  

ad d: Bachelorprojekt 

Diplomingeniørstudiet i Bygningsdesign afsluttes med et bachelorprojekt. 

 

Bachelorprojektet vil normalt tage udgangspunkt i en problemstilling fra professionen, men kan også 

omhandle en konkret delproblemstilling fra et udviklingsprojekt. 

 

Idéen med bachelorprojektet er at give den studerende lejlighed til at anvende den erhvervede viden på 

en selvstændig måde i et større arbejde. Den studerende skal vise evnen til at anvende ingeniørmæssige 

teorier og metoder inden for et fagligt afgrænset emne samt redegøre for de opnåede resultater på en 

logisk og sammenhængende måde i både skriftlig og mundtlig form. 

ad e: Værkstedspraktik  

For studerende uden relevante forudsætninger tilrettelægges et værkstedspraktikforløb på op til 5 uger. 

Værkstedspraktikkens formål er at skabe forståelse for byggematerialer og/eller konkrete metoder 

inden for bygningsingeniørfaget.  

  

Forretningsingeniør 
Studerende på 7. semester har mulighed for at forlænge uddannelsen med specialiseringen 

Forretningsingeniør, som læses som 8. semester. Den udvidede diplomingeniøruddannelse skal herefter 

bestås med 240 ECTS. Se også studieordningen for Forretningsingeniør. 

 

Undervisningens struktur  
Der anvendes følgende undervisnings- og arbejdsformer. De fleste faktiske forløb vil være en 

kombination af to eller flere af disse: 

 

Kurser 

Målet med et kursus er, at den studerende opnår kvalifikationer indenfor et afgrænset fagområde. Der 

kan dog indgå andre faglige elementer i kurset, der sikrer den studerende en helhedsforståelse af faget, 

herunder hvordan de enkelte fag er integrerede. 

 

Opgaver 

Opgaver kan variere fra behandling af afgrænsede problemstillinger til større afløsningsopgaver, der 

danner grundlag for godkendelse eller indstilling til en eksamen. 

  

 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/diplomingenioeruddannelserne/forretning/studieordning-forretning/
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Projekter 

Projekter indeholder dels faglige aktiviteter og dels aktiviteter, der understøtter indlæring og styring og 

deltagelse i projektarbejde samt eventuelt andre personlige egenskaber. 

 

Laboratoriepraktik 

Laboratoriepraktik sigter mod at de studerende opnår specifikke faglige kvalifikationer samt kan udføre 

laboratoriearbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

 

Bachelorprojekt 

Bachelorprojektet tilrettelægges i et forprojekt indeholdende opgaveformulering og videnskabelig teori 

og metode samt et hovedprojekt. Bachelorprojektet tager ideelt udgangspunkt i en problemstilling fra 

aftagere eller fra igangværende udviklingsprojekter.  

 

Værkstedspraktik 

Studerende, som starter på ingeniørstudiet uden at have en fagrelevant praktisk baggrund, skal følge op 

til 5 ugers værkstedspraktik undervejs i studiet. Dette sikrer, at de studerende har de nødvendige 

praktiske færdigheder for at få det fulde udbytte af det teoretiske studium. 

 

Faglig progression 
Kurser kan optræde progressivt, således at kvalifikationer indenfor ét eller flere fag opnås (og eventuelt 

kræves) gennem deltagelse i specifikke kurser i et foruddefineret forløb.  

 

Prøve- og bedømmelsesform 
Prøver anvendes til løbende at vurdere, hvorvidt den studerende har opnået et tilfredsstillende niveau af 

faglighed indenfor ét eller flere kurser eller projektforløb. Når den studerende er tilmeldt et 

undervisningsforløb, er vedkommende automatisk tilmeldt eksamen. For hver prøve udarbejdes der en 

beskrivelse af, hvilke kurser der indgår, prøvegrundlag, prøveform og -betingelser samt 

bedømmelsesform. Klik her og hent kursuskataloget. 

 

Følgende prøveformer anvendes:  

 Skriftlig eksamen 

 Mundtlig eksamen 

 Projekteksamen 

 Opgavebesvarelse 

- eller kombination(er) af disse. 

 

Bedømmelsen kan bestå af: 

 En karakter efter 7-trinsskalaen 

 Bestået/ikke bestået 

En prøve er bestået, hvis den studerende opnår karakteren 02 eller derover, eller bedømmelsen 

”Bestået”. 

 

http://kursuskatalog.au.dk/
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Der anvendes følgende prøvebegreber: 

 

Ordinær prøve 

For studerende som har deltaget i undervisningen. Ordinære prøver ligger placeret umiddelbart i 

forlængelse af undervisningen. Den studerende er automatisk tilmeldt denne prøve. 

 

Reeksamen (genindstilling til prøve) 

For studerende som har brugt et forsøg, men ikke bestået den forudgående ordinære prøve. 

 

Sygeprøve 

For studerende som kan dokumentere sygdom under en ordinær prøve eller reeksamen.  

 

Omprøve 

Kan bevilges af Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet i forlængelse af en klagesag.  

 

Genindstilling til prøve 

Eventuel mulighed for genindstilling til ikke-bestået prøve eller for genaflevering af materiale til 

bedømmelse fremgår af kursuskataloget og studieoversigten. 

 

Regler for deltagelse i undervisning og prøver 

 Generelle krav:  

o Fag kan have krav om at andre fag er bestået forud (”forudsætningsfag”). Dette fremgår 

af kursuskataloget. En studerende kan ikke følge undervisningen eller indstille sig til 

eksamen i fag, hvor eventuelle forudsætningsfag ikke er bestået. 

 

 Specifikke krav for enkelte semestre: 

o 1. semester: Gældende optagelseskrav 

o 4. semester: Alle kurser og projekter på 1. og 2. semester skal være bestået. 

o 5. semester (ingeniørpraktik): Kontrakt kan ikke indgås, før 75 ECTS-point på 1.-4. 

semester er bestået 

o 6. semester: Minimum 105 ECTS-point på 1.- 4. semester skal være bestået 

o Bachelorprojekt (inkl. Forberedelse til bachelorprojekt): 1.-5. semester skal være bestået  

 

 

Censur 

Bedømmelsen foretages af: 

 

 Eksaminator(er) alene (intern censur) 

 Eksaminator(er) og en ekstern censor (ekstern censur) 

 Eksaminator(er) er normalt de(n) lærer(e), der er tilknyttet kurset. En ekstern censor er medlem 

af et censorkorps, som er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående 

Uddannelser 
 

http://kursuskatalog.au.dk/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/diplomingenioeruddannelserne/bygningsdesign/studieoversigt-bygningsdesign/
http://kursuskatalog.au.dk/
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Tidsfrister for studiet 
Følgende tidsfrister gælder for gennemførelse af diplomingeniørstudiet: 

 

 Er en prøve ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven  

 Inden udgangen af 2. studieår skal kurserne på 1. semester være bestået.  

 For at være studieaktiv skal den studerende deltage i mindst én eksamen i løbet af 12 måneder.  

 Hele studiet skal være afsluttet senest 7 år efter optagelsen.  

 

Hvis ikke ovenstående tidsgrænser overholdes, udmeldes den studerende fra Ingeniørhøjskolen Aarhus 

Universitet.  

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet kan dispensere fra fristerne, hvis der foreligger usædvanlige 

forhold. 

 

Der henvises endvidere til ”Regelsæt for studerende” 
 

Beståelseskrav 
Diplomingeniørstudiet er bestået, når den studerende har gennemført og bestået kurser, projekter og 

praktik jf. afsnittet ”Uddannelsens indhold”, svarende til mindst 210 ECTS-point.  

Alle studieelementer skal være bestået senest ved det tredje forsøg.  

 

Internationalisering  
Ingeniørpraktik, kurser og bachelorprojekt kan efter studielederens godkendelse gennemføres i 

udenlandske firmaer eller på ingeniørrelevante udenlandske uddannelsesinstitutioner.  

 

Det er en forudsætning, at studieopholdet i udlandet ikke er studietidsforlængende, og at indholdet i de 

fag den studerende læser, ikke allerede er bestået.  

 

Studerende der læser fag i udlandet, evalueres på den pågældende udenlandske institution. Det er den 

studerendes ansvar at dokumentere, at den udenlandske studieaktivitet er bestået.  

 

Indkommende studerende 

Indkommende studerende ansøger ved særligt ansøgningsskema, og der udfærdiges en Learning 

Agreement, som skal dokumentere, at studiet på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet meriteres som 

del af et studium ved udsendende institution. 

 

 

Til engelsksprogede specialiseringsforløb kræves dokumentation for: 

 Fagligt niveau (minimum 2 års studier på tilsvarende uddannelse) 

 Engelskkundskaber (TOEFL-prøve med minimum score 550 eller tilsvarende) 

 Forhåndstilsagn fra udsendende institution 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisning/regelsaet/
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 Godkendelse til at udføre bachelorprojekt kræver forudgående gennemførelse af minimum ét 

engelsksproget semester på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 

 

Merit 
Studielederen kan på baggrund af konkrete, individuelle ansøgninger give merit for elementer i 

uddannelsen. Kurser bestået ved en anden uddannelsesinstitution kan træde i stedet for et konkret 

kursus på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Hvis den studerende har længerevarende 

erhvervserfaring med et hovedindhold af relevant ingeniørmæssig opgaveløsning, kan 

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet give merit for ingeniørpraktikken. 

Merit kan søges via mit.au.dk 

 

Formelt optagelseskrav skal være opfyldt: Gymnasial uddannelse med matematik på A-niveau, fysik på 

B-niveau og kemi på C-niveau. 

 

Efter fuldt bestået 1. eller 1. og 2. semester kan studerende skifte studieretning mellem Bygning og 

Bygningsdesign ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.  

 

Dispensation 
Studielederen kan dispensere fra reglerne i studieordningen, hvor usædvanlige forhold tillader det og 

hvor det ikke strider mod Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers 

bekendtgørelser.  

Klik her og læs ”Regelsæt for studerende”. 

 

Videreuddannelse 
Diplomingeniøruddannelsen giver mulighed for at videreuddanne sig til civilingeniør. Der henvises til 

de enkelte uddannelsers beskrivelse af optagelseskrav. 

Overgangsbestemmelser 
Studerende, der læser efter tidligere studieordninger, vil blive tilbudt mulighed for reeksamen i 

oprindelige eksamener ved de ordinære eksamensterminer to gange efter, at prøven er afholdt første 

gang. 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisning/regelsaet/
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Oversigt over dokumenter der henvises til i studieordningen 

Regelgrundlag 

Følgende bekendtgørelser regulerer Diplomingeniøruddannelsen: 

 nr. 527 af 21. juni 2002 om Diplomingeniøruddannelsen.    

 nr. 233 af 11. marts 2014 om adgang, indskrivning og orlov 

 nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse.  

 nr. 745 af 24. juni 2013 om bl.a. godkendelse af professionsbacheloruddannelsen.  

 nr. 1519 af 16. december 2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.  

Regelsæt for studerende (inkl. klageadgang)  

Regelsættet for studerende er en sammenskrivning af bekendtgørelsens regler og Ingeniørhøjskolens 

vejledning om eksamen mv. 

Vilkår for Ingeniørpraktik 

Vilkår for Ingeniørpraktik beskriver regler og forhold omkring praktik og indeholder f.eks. de 

dokumenter, som bruges ved praktikaftaler mellem virksomhederne og Ingeniørhøjskolen. 

Kursuskatalog 

Kursuskataloget er Ingeniørhøjskolens database over kurser. 

Det indeholder en fuldstændig beskrivelse af alle kurser: Indhold, læringsmål, prøveform mv. 

 

Studieoversigt 

Studieoversigten indeholder en oversigt over det indeværende semesters kurser. 

Bachelorprojekt 

Beskrivelse af retningslinjer for gennemførelse af bachelorprojektet. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23949
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143923
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143923
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143923
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152480
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160839
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisning/regelsaet/
http://ase.au.dk/videnudveksling/ingenioerpraktik/det-praktiske/
http://ase.au.dk/videnudveksling/ingenioerpraktik/det-praktiske/
http://kursuskatalog.au.dk/
http://kursuskatalog.au.dk/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/diplomingenioeruddannelserne/bygningsdesign/studieoversigt-bygningsdesign/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/diplomingenioeruddannelserne/bygningsdesign/studieoversigt-bygningsdesign/
https://auth-cn.iha.dk/iha/index.jsp?service=https%3a%2f%2fwww.campusnet.iha.dk%2fcnnet%2fwelcome.aspx
https://auth-cn.iha.dk/iha/index.jsp?service=https%3a%2f%2fwww.campusnet.iha.dk%2fcnnet%2fwelcome.aspx

