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1. Studieordningens rammebestemmelser 

Studieordningen for Uddannelse til ingeniør i Business Development () (2008) er udarbejdet af Studienævnet ved AU-
HIH og godkendt af Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet den 16-01-2009 
 
Studieordningen træder ikraft den 01-09-2008 
 

Se ændringer til studieordningen

Uddannelsens formål 
Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 791 af 21. august 2000 angiver rammerne for uddannelsen til Business 
Development Engineer.  
 
 
 
BDE-uddannelsen er en afrundet, tværfaglig ingeniøruddannelse med sigte på forretningsskabelse gennem udvikling af 
nye produkter og forretningsideer samt varetagelse af de funktioner, der knytter sig til forretnings- og produkt-
udviklingsfunktionen. Uddannelsen integrerer naturvidenskabelige og tekniske fag med økonomi, markedsføring, samt 
design og personlig udvikling. Uddannelsen skal kvalificere de studerende til såvel nationalt som internationalt at 
varetage erhvervsfunktioner, hvor de 
 
 
 
1) kritisk skal tilegne sig ny viden indenfor relevante ingeniørmæssige og merkantile områder og selvstændig skal løse 
forekommende ingeniørmæssige arbejdsopgaver med henblik på forretningsskabelse, 
 
 
 
2) skal planlægge, realisere og styre tekniske udviklingsopgaver og herunder være i stand til at inddrage 
samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske- og merkantile 
problemer, 
 
 
 
3) skal kommunikere klart i skrift, tale og visuelt via tegninger og modeller samt forhandle indenfor tekniske og 
merkantile arbejdsområder på dansk og engelsk, 
 
 
 
4) skal indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med personer med forskellig uddannelsesmæssig, 
sproglig og kulturel baggrund og  
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5) via integration af teknik, økonomi og markedsviden samt design skal kunne etablere beslutningsgrundlaget for 
etablering og udvikling af en bæredygtig forretning. 
 

Specialiseringer 
På baggrund af egne ønsker har den enkelte studerende vide muligheder for at sammensætte et specialiseringsprogram 
i 7. – 8. og 9. semester, som bedst mulig passer sammen med den enkeltes ønsker til personlig og faglig 
kompetenceudvikling.  
 
7. – 8. – 9.semester udgør tilsammen Specialiseringsdelen på Business Development Engineer uddannelsen. 
Specialiseringsdelen består af: 
 
- Ingeniørpraktikken, som genererer 30 ECTS  
 
- Specialiseringssemestret, som genererer 30 ECTS  
 
- Afgangsprojektet, som genererer 30 ECTS  
 
Specialiseringsdelen genererer i alt 90 ECTS  
 
 
I specialiseringsperioden skal der gennemføres et obligatorisk udenlandsophold. Det obligatoriske udenlandsophold kan 
gennemføres i henholdsvis 7. – 8. eller 9. semester i forbindelse med ingeniørpraktik, studie på et godkendt udenlandsk 
universitet eller i forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet i et tæt samarbejde med en virksomhed.  
 
Forud for specialiseringsforløbet skal den studerende udarbejde en plan for specialiseringen, så der sikres en 
sammenhæng mellem specialefag, praktikophold og afgangsprojekt. Følgende specialiseringsområder er egnede i 
henhold til Business Development Engineers formål og struktur: 
 
· Product Management 
 
· Business Development 
 
· Supplier Relation Management 
 
· Entrepreneurship 
 
 
Product Management 
 
Product Management har fokus på de fremadrettede/down-stream aktiviteter i virksomheden. Der tages udgangspunkt i 
en indgående forståelse af kunderne og evnen til at transformere disses adfærd/behov til unikke virksomhedsydelser. 
 
Product Management er relevant i forhold til en lang række jobfunktioner som produktchef, marketingchef, Key Accont 
Manager, salgschef, Area Manager, konsulent m.v. Stillingen som produktchef vil variere meget fra virksomhed til 
virksomhed. I nogle virksomheder indbefatter stillingen kun det markedsføringsmæssige ansvar for et produkt(område), 
mens den i andre tilfælde omfatter totalansvar for udvikling, produktion og markedsføring for et produkt. 
 
Normalt vil de studerende have fokus på udvikling og markedsføring af produkter og tjenesteydelser til det industrielle 
marked, men der intet til hinder for, at man kan specialisere sig imod konsumentvaremarkedet. 
 
 
Business Development 
 
Business Developeren skal fungere som en katalysator i en eksisterende virksomhed og dermed medvirke til 
virksomhedens fornyelse og fremtidssikring. Samtidig skal sikres en målretning af udviklingsaktiviteterne, således at de 
er i overensstemmelse med virksomhedens strategi og den øverste ledelses ønsker. En person i denne jobfunktion skal 
derfor have evnen til at kunne identificere og opbygge nye innovative forretningsområder/-forretningskoncepter samt 
opbygge og lede innovative processer i virksomheden. 
 
 
Supplier Relation Management  
 
Supplier Relations Management” har fokus på virksomhedens up- og downstream aktiviteter og specielt indkøb. 
Udviklingen i de senere år har betydet, at indkøb er blevet et strategisk vigtigt parameter for mange virksomheder. 
Indkøbene har skiftet karakter fra at være indkøb af standardvarer og simple underleverancer til at være fælles 
udvikling af højteknologiske produkter eller total outsourcing af produktionen. De nødvendige kompetencer i 
indkøbsafdelingen skifter således totalt, og indkøberen må være lidt af en multikunstner, der både skal være i stand til 
at se indkøbet i et strategisk perspektiv, forstå de teknologiske, udviklingsmæssige og kommercielle komponenter der 
skal indgå i samhandlen, være i stand til forhandle med og overbevise leverandøren samt koordinere internt i 
virksomheden. Mange stillingskategorier har relation til denne specialisering, hvor indkøber, indkøbschef, controller og 
produktionskoordinator er de vigtigste. 
 
 
Entrepreneurship 
 
Mange der starter på BDE studie har en drøm om at blive selvstændige. Studiet rummer mulighed for, at du kan 
afprøve dine ideer undervejs i forløbet. Fokuseres der gennem studiet på erhvervsområdet Entrepreneurship opnås de 
nødvendige kompetencer til: 
 
 
· I egen virksomhed, at identificere en mulighed og forfølge den for at skabe nye værdier eller økonomisk succes.  
 
· At gå ind og konkurrere på et eksisterende marked eller at ændre eller endda skabe et nyt marked.  
 
· Gennem aktiv ledelse at forme virksomheden med henblik på at optimere dens udvikling gennem alle faser af dens 
livscyklus.  
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· At etablere tværfagligt netværk med relevante komplementære kompetencer. 
 
· Konstant at arbejde med virksomhedens ambitioner og strategi.  
 
· At kunne opbygge og lede innovative processer i virksomheden, der sikrer virksomhedens innovation samt virke som 
inspirator og igangsætter. 
 

Hjemmel 
Herværende studieordning er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser. Da der løbende bliver 
foretaget justeringer i det lovmæssige grundlag for ingeniøruddannelserne, er det den studerendes eget ansvar at holde 
sig orienteret om fremtidige ændringer.  
 
 
 
1) Bekendtgørelse nr. 791 af 21 august 2000 
 
2) Bekendtgørelse om eksamen ved de videregående uddannelser under Undervisningsministeriet nr. 1021 af 20. 
november 2000 
 
3) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20. marts 2007 
 
4) Bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 356 af 19. maj 2005 
 

Adgangskrav og forudsætninger 
Optagelsesprocedure 
 
Der indlægges en optagelsesprocedure bestående af en række tests, øvelser udarbejdet i grupper samt et individuelt 
interview. Forud for selve proceduren udarbejdes en ansøgning, som danner udgangspunktet for selve 
optagelsesproceduren. Succeskriteriet for bedømmelsesudvalget er at få sammensat en årgang studerende, der såvel 
individuelt som gruppevis tilsammen danner det bedst mulige grundlag for etablering af et positivt, motiverende og 
effektivt læringsmiljø for kommende innovatører og forretningsudviklere. På den baggrund gennemføres den første del 
af udvælgelsen til næste årgang BDE-studerende. 
 
Anden udvælgelsesfase er en selektion på baggrund af opnåede karakterer i matematik, fysik og kemi. I tilfælde af 
samme bedømmelse af flere ansøgere bliver der set på, hvilke eksaminer, der er bestået, og hvilket gennemsnit, der er 
opnået.  
 
 
Faglige adgangskrav 
 
I bestræbelserne på at dække de behov for ingeniørkompetencer, som BDE'en er målrettet imod, er det nødvendigt at 
justere fokus fra primært at satse på de naturvidenskabelige dyder til også at rette opmærksomheden mod købmands-
skab, design og personlige kompetencer. 
 
Dette er begrundelsen for, at de formelle adgangskrav er ændret til følgende: 
 
 
- Matematik på B-niveau 
 
- Fysik på B-niveu 
 
- Kemi på C-niveau 
 
 
Ved studiet afslutning vil det naturvidenskabelige niveau være på samme niveau som de øvrige 
diplomingeniøruddannelser 
 

Tidsfrister (frister for beståelse) 
En studerende skal opfylde følgende tidsfrister for at kunne studere ved ingeniørhøjskolen: 
 
 
1) Alle studieenheder til og med 4. semester skal være bestået senest 4 år efter påbegyndt uddannelse. 
 
2) Værkstedspraktikken skal være godkendt senest 4 år efter påbegyndt uddannelse. 
 
3) For opnåelse af SU gælder andre bestemmelser. 
 

Overgangsregler 
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2. Uddannelsens struktur

Prøveoversigt - 

Modul/årsprøve Prøvetitel/censur Fagtype/bedømmelse Sem./ECTS

 Matematik
Konstituerende og 
obligatorisk

1. sem.

- Intern prøve med intern censur Bestået/ikke bestået 10 ECTS

 Personlige og sociale kompetencer
Konstituerende og 
obligatorisk 1. sem.

- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS

 Afsætningsøkonomi
Konstituerende og 
obligatorisk

1. sem.

- Intern prøve med intern censur Gradueret 5 ECTS

 LOOP1 - Markedsføringsplanen
Konstituerende og 
obligatorisk

1. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 10 ECTS

 Konceptudvikling
Konstituerende og 
obligatorisk

2. sem.

- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS

 Fysik
Konstituerende og 
obligatorisk

2. sem.

- Intern prøve med intern censur Gradueret 10 ECTS

 Grafisk kommunikation
Konstituerende og 
obligatorisk

2. sem.

- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS

 LOOP2 - Teknologibaseret konceptudvikling
Konstituerende og 
obligatorisk

2. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 10 ECTS

 Konstruktion Konstituerende og 
obligatorisk

3. sem.

- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS

 LOOP3 - Konstruktion
Konstituerende og 
obligatorisk

3. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 10 ECTS

 Mekanik
Konstituerende og 
obligatorisk

3. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 10 ECTS

 LOOP4 - Strategi og ledelse Konstituerende og 
obligatorisk

4. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 10 ECTS

 Valgfag, 4. semester Valgfag 4. sem.

- Intern prøve med intern censur Gradueret 5 ECTS

 Driftsøkonomi
Konstituerende og 
obligatorisk

4. sem.

- Intern prøve med intern censur Gradueret 5 ECTS

 Strategi og ledelse
Konstituerende og 
obligatorisk

4. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 10 ECTS

 Innovationsledelse og design Konstituerende og 
obligatorisk

5. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 10 ECTS
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 Informationsteknologi
Konstituerende og 
obligatorisk

5. sem.

- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS

 LOOP5 - Innovativ produktudvikling
Konstituerende og 
obligatorisk

5. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 10 ECTS

 Valgfag, 5. semester Valgfag 5. sem.

- Intern prøve med intern censur Gradueret 5 ECTS

 B2B Relationship Marketing
Konstituerende og 
obligatorisk

6. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 5 ECTS

 Videnskabsteori Støttefag 6. sem.

- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS

 LOOP6 - Bachelorprojekt
Konstituerende og 
obligatorisk

6. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 15 ECTS

 Valgfag, 6. semester Valgfag 6. sem.

- Intern prøve med intern censur Gradueret 5 ECTS

 Afgangsprojekt
Konstituerende og 
obligatorisk

9. sem.

- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 30 ECTS

Materialer eller 
Webteknologi 
(5 ECTS / 3. sem.)

 Webteknologi I Obligatorisk 3. sem.

- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS

 Materiale og Fremstillingsteori Obligatorisk 3. sem.

- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS

Specialiseringsforløb 
(30 ECTS / 7. sem.)

 Supplier Relations Management Støttefag 7. sem.

- 30 ECTS

 Entrepreneurship Støttefag 7. sem.

- 30 ECTS

 Business Development Støttefag 7. sem.

- 30 ECTS

 Product Management Støttefag 7. sem.

- 30 ECTS

Specialiseringsforløb, 
fortsat 
(30 ECTS / 8. sem.)

 Business Development Støttefag 8. sem.

- 30 ECTS

 Entrepreneurship Støttefag 8. sem.

- 30 ECTS

 Product Management Støttefag 8. sem.

- 30 ECTS

 Supplier Relations Management Støttefag 8. sem.

- 30 ECTS
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Kassogram - 

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semeste

Matematik  
10 ECTS

Personlige og sociale 
kompetencer  
5 ECTS

Afsætningsøkonomi  
5 ECTS

LOOP1 - 
Markedsføringsplanen  
10 ECTS

Konceptudvikling  
5 ECTS

Fysik  
10 ECTS

Grafisk 
kommunikation  
5 ECTS

LOOP2 - 
Teknologibaseret 
konceptudvikling  
10 ECTS

Konstruktion  
5 ECTS

LOOP3 - 
Konstruktion  
10 ECTS

Mekanik  
10 ECTS

Materialer 
eller 
Webteknologi  
5 ECTS

LOOP4 - 
Strategi og 
ledelse  
10 ECTS

Valgfag, 4. 
semester  
5 ECTS

Driftsøkonomi  
5 ECTS

Strategi og 
ledelse  
10 ECTS

Innovationsledelse og 
design  
10 ECTS

Informationsteknologi  
5 ECTS

LOOP5 - Innovativ 
produktudvikling  
10 ECTS

Valgfag, 5. semester  
5 ECTS

B2B 
Relation
Marketi
5 ECTS

Vidensk
5 ECTS

LOOP6 -
Bachelo
15 ECTS

Valgfag,
semeste
5 ECTS

 

Regler og faglige progressionsbestemmelser -  
Merit og fleksibilitet 
Studienævnet har mulighed for at godkende merit fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution, 
jf. eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser, 
VTU, § 35 se http://www.au.dk/da/regler/2004/bek867 
 
Til- og afmelding af prøver 
I efteråret 2008 indførte AU-HIH at de studerende aktivt skulle tilmelde sig undervisning i det følgende semester via 
STADS Selvbetjening, https://ab1ssf.isc.ih.dk/hih/, som nu er påkrævet ifølge eksamensbekendtgørelsen. 
 
Når de studerende har udført denne tilmelding til undervisningen er de automatisk tilmeldt den tilhørende eksamen. 
Tilmelding til forårets kurser sker i perioden 1/12 – 15/12 hvert år. 
Tilmelding til efterårets kurser sker således i perioden 1/6 – 15/6 hvert år. 
 
Det er den studerendes eget ansvar at sørge for denne tilmelding. 
Hvis de (-n) studerende herefter ønsker at framelde sig en eller flere eksamener, skal dette ske senest ugedagen før 
(dvs. 8 dage) før offentliggørelse af projektopgave, eller ligeledes 8 dage før en skriftlig eller mundtlig eksamen skal 
finde sted. Framelding efter denne frist vil koste den studerende et eksamensforsøg. 
Universitetets regler om eksamen http://www.au.dk/da/56- 
02.htm 
 
Stave- og formuleringsevne 
Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog prøven er aflagt på, indgår den studerendes 
staveog 
formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i 
bedømmelsen af den samlede målopfyldelse. 
Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver, uanset hvilket sprog prøven afholdes på, indgår den studerendes 
mundtlige fremstillingsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens den mundtlige fremstillingsevne indgår 
modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse. 
 
Regler for større skriftlige afleveringer: 
Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. 
En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). 
Beregningen af 
normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. 
Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse. 
 
Mulighed for brug af PC ved prøver 
Tilbydes brug af pc sker det efter Universitetets regler om brug af pc ved prøver se http://www.au.dk/da/56-05.htm 
 
Dispensationer 
En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. 
Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation. 
Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender 
studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). 
En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen 
umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges 
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dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, 
udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder 
ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning. 
 
Anke og klage 
Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og 
begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad der ønskes opnået med klagen. 
Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen, 
bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser, VTU, kapitel 8 se 
http://www.au.dk/da/regler/2004/bek867 
 
Om prøver 
De nærmere bestemmelser om hvordan, og i hvilket omfang, den studerende skal have deltaget i undervisningen ved 
prøveformen undervisningsdeltagelse fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. 
Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig 
problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, 
citathåndtering, mv). 
Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan præsentere et fagligt 
stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en faglig konstruktiv dialog. 
 
Love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet kan findes i Universitetets elektroniske regelsamling på 
http://www.au.dk/da/regler 
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3. Uddannelsens enkelte discipliner og prøver

1. Afsætningsøkonomi

Formål: 
Formålet med kurset er at hjælpe den studerende til at lære og forstå centrale modeller og teorier indenfor marketing 
management. Et vigtigt udbytte af kurset er desuden, at den studerende får en klar forståelse for de enkelte 
modellers relative anvendelighed ved løsning af forskellige typer af virksomhedsrelaterede problemstillinger.  
 
Der vil i kurset være speciel dybdegående fokus på kundeadfærd, da evnen til at kunne prognosticere forskellige 
kundegruppers fremtidige behov vil danne grundlaget for forståelsen af studiets øvrige kurser. Det er således kursets 
mål at give den studerende en forståelse for den markedsorienterede tankegang der vil give de studerende en 
problemløsningsmetodik, som vil blive gennemgående for deres fremtidige praktiske problemløsning. 

Undervisningsform: 
En blanding mellem klasseundervisning, cases og studenterpræsentationer

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Mundtlig Udleveret/stillet 
spørgsmål

   Fremlæggelse

Bemærkning 
Mundtlig eksamen

 

2. LOOP1 - Markedsføringsplanen

Formål: 
LOOP1 – markedsføringsplan er 1. semesters omdrejningspunkt. Det tilstræbes, at alle fagene på semesteret bringes i 
spil i forbindelse med projektarbejdet i LOOP’et. 
Kurset består ud over selve projektet af følgende delkurser: 
• Innovationsugen 
• Personlige og sociale kompetencer  
– Procesrapport 
• Kreativitet 
• Metode 
• Indledende økonomi 
 
Fagets formål er at lære den studerende at anvende forskellige teoriområder i forbindelse med udarbejdelse af en 
markedsføringsplan. De mest relevante teoriområder er afsætningsøkonomi, driftsøkonomi, matematik/statistik og 
metode. Desuden vil der være fokus på grundlæggende kreativitetsteori. 
 
Efter kurset vil den studerende være i stand til at udarbejde en praktisk markedsføringsplan. Desuden vil den 
studerende have et større fagligt overblik indenfor ovennævnte fagområder, ligesom den studerende vil være i stand 
til at vurdere forskellige modellers/teoriers anvendelighed samt tilpasse disse til konkrete praktiske problemstillinger. 
 
 
Delkursus ”Innovationsugen” 
Formålet med kurset er: 
• at opøve de studerende i at anvende forskellige metoder til idégenerering og kreative tekniker, der indgår i 
virksomhedens innovations- og udviklingsprojekter 
• at styrke de studerendes viden og færdigheder indenfor innovations- og iværksætteriområdet 
• at styrke de studerendes bevidsthed om og fokus på mulighederne for at drive selvstændig virksomhed som 
alternativ til en tilværelse som lønmodtager 
• at styrke tværfagligheden blandt de studerende 
 
 
Delkursus ”Personlige og sociale kompetencer - procesrapport” 
Formål: At de studerende i grupper lærer at foretage procesmæssige overvejelser i tilknytning til LOOP forløbet. Fokus 
kan variere, men vil typisk fokusere på følgende: 
 
o Gruppedannelse  
o Psykologisk kontrakt 
o Gruppens beslutningsprocesser 
o Etablering og fastholdelse af hensigtsmæssigt arbejdsklima 
o Interaktion og kommunikation i gruppen 
o Beskrivelse af projektarbejdets organisering 
o Vurdering af forløbets vigtigste læringsområder 
 
 
Delkursus ”Kreativitet” 
Kursets formål er at lære den studerende hvad kreativitet er, samt at lære den studerende at anvende forskellige 
kreative værktøjer til praktisk idéudvikling.  
Efter kurset vil den studerende være i stand til at udvælge og arbejde struktureret med en lang række forskellige 
kreative værktøjer, der understøtter den idégenereringsproces, der ligger til grund for LOOP 1.  
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Delkursus ”Metode” 
Formål: At give den studerende en forståelse for, hvordan løser en akademisk og praktisk problemstilling. 
 
 
Delkursus ”Økonomi” 
Faget er en del af 1. Semester Loop 1 og har til formål at lære den studerende at kunne foretage driftsøkonomiske og 
økonomistyringsmæssige overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af en markedsføringsplan. 

Undervisningsform: 
LOOP1: 
Projektarbejde.  
 
Delkursus ”Innovationsugen” 
Primært holdundervisning, der baseres på et stort antal øvelser samt gruppearbejde. Herudover den baggrundsviden, 
som de studerende får gennem kompendiet.  
 
Hen mod kursets afslutning skal de studerendes ideer præsenteres for et dommerpanel. I evalueringen af 
præsentationen tæller bl.a. som positive træk: 
 
• Ideens innovationshøjde og skalerbarhed 
• Ideens realiserbarhed 
• En veldisponeret og godt struktureret præsentation med en rød tråd i budskabet. 
 
Delkursus ”Personlige og sociale kompetencer - procesrapport” 
Holdundervisning, øvelsesundervisning, gruppearbejde samt forberedelse til kursusforløbet  
 
Delkursus ”Kreativitet” 
Kurset indledes med en gennemgang af hvad kreativitet egentlig er, og hvad forbindelsen er til begreberne innovation 
og produktudvikling. Herefter vil der blive arbejdet med en lang række af forskellige kreative værktøjer, der skal 
understøtte idégenereringen på LOOP 1.  
 
Delkursus ”Metode” 
Forelæsning plus øvelser med udgangspunkt i Loop projekt 
 
Delkursus ”Økonomi” 
Hvert emne indledes med et oplæg/diskussion eller forelæsning. Herefter arbejdes problemorienteret med emnet i 
grupper. 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Forsvar

Bemærkning 
Projektrapport med individuelt mundtligt forsvar 
 
Der er ekstern censur.

 

3. Matematik

Formål: 
Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at anvende matematik og statistik til at løse tekniske og 
økonomiske problemstillinger, som er relevante for BDE uddannelsen, og at analysere data fra fx markedsanalyser, 
produktionen og økonomifunktionen ud fra såvel totaltællinger som stikprøver. 
 
Efter gennemført kursus kan den studerende:  
- Gennemføre funktionsundersøgelse af tekniske og økonomiske problemstillinger med henblik på en 
sensitivitetsanalyse og optimering.  
- Håndtere vektor beregning for at kunne regne fx på kræfter i mekaniske konstruktioner.  
- Formulere dynamiske matematiske modeller (differentialligninger) og finde løsninger til disse modeller, for at kunne 
simulere det dynamiske respons af et termisk, mekanisk eller fx elektrisk system.  
- Beregne sandsynligheder for stokastiske variable ud fra regneregler for disse og dertilhørende stokastiske 
fordelinger. 
- Foretage hypotesetestning og andre statistiske analysemetoder for at behandle opsamlede data. 
 
Den studerende lærer at anvende computer programmet MathCad til at gennemføre matematiske analyser for 
tekniske og økonomiske problemstillinger. Ligeledes vil kurset indeholde en grundig introduktion til Excel’s statistiske 
funktioner og dataanalyseværktøjer og anvendelsen af det statistiske program HypoStat. 
 
Det er centralt for kurset, at teorien indlæres gennem praktiske problemstillinger. 
 
Kurset er det matematiske fundament for de videregående fag på Business Development Engineer uddannelsen.

Undervisningsform: 
Der anvendes konkrete problemstillinger til at illustrere teoriens anvendelighed. 
Der anvendes en kombination af klasseundervisning både i klasselokalet og i IT lokalet, opgaveregning, 
hjemmeopgaver, øvelser ved computer og gruppearbejde.
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Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Skriftlig Udleveret/stillet 
spørgsmål

4 time(-r)   Indlevering

Tilsyn: ja PC: ja  

Bemærkning 
Kurset evalueres i form af en 4-timers skriftlig eksamen.. 
 
Der anvendes intern censor.

 

4. Personlige og sociale kompetencer

Formål: 
Fagets målsætning: At de studerende får kendskab til betydningen af personlig udvikling og i forbindelse hermed 
indsigt i centrale teorier, der beskæftiger sig hermed. Det tilsigtes at de studerende trænes i at kunne anvende deres 
personlige ressourcer optimalt i samspil med andre. At de studerende styrker deres evne til at være kompetente og 
handlekraftige i forhold til deres livssituation og blive deres egen tilværelses pilot. De studerende trænes i at kunne 
fungere i projektteams.

Undervisningsform: 
Der vil være tale om en aktiv arbejdsform, der forudsætter alles aktive medvirken. Faget er baseret på 
teorigennemgang, personlig stillingtagen, coaching, træning, opgaver og øvelser.

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Indlevering

Bemærkning 
Prøven tager udgangspunkt i en refleksionsrapport, hvor den  
studerende med udgangspunkt i egen situation reflekterer over  
sin situation med anvendelse af teoretisk stof fra  
undervisningen. 
Rapporten er på 5-6 sider. Hele pensum indgår i den mundtlige  
prøve.  
Udarbejdelse af refleksionsrapport er en forudsætning for at  
kunne gå til eksamen. Vurderingen baseres på det samlede indtryk  
fra reflektionsrapporten og den mundtlige præstation.

 

5. Fysik

Formål: 
Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om de grundlæggende fysiske love indenfor statik, dynamik, 
termodynamik og strømningsmekanik, og hvorledes disse fysiske love kan benyttes til at løse praktiske 
ingeniørmæssige problemstillinger. 
 
Efter gennemført kursus kan den studerende:  
- beregne reaktionskræfter og indre kræfter i mekaniske konstruktioner, 
- analysere dynamiske kræfter, hastigheder og omdrejningshastigheder i konstruktioner, 
- finde temperaturer i systemer som tilføres effekt og derved varmes op samtidig med, der forsvinder effekt i form af 
varmetransmission, 
- foretage overslagsberegninger på væsker og gasser, som står stille eller bevæger sig. 
 
Den studerende har gennem kurset lært at anvende computer programmet Pro/ENGINEER og SolidWorks som 
værktøjer til at løse ingeniørmæssige opgaver.  
Kurset er det fysiske fundament for de videregående tekniske fag på Business Development Engineer uddannelsen.

Undervisningsform: 
Der anvendes en kombination af klasseundervisning, opgaveregning, hjemmeopgaver, selvstændige øvelser ved 
computer, eksperimenter og gruppearbejde. Det bestræbes at belyse de fleste emner gennem praktiske 
problemstillinger.

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
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Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

- 20 minutter 15 minutter  -

Bemærkning 
Simuleringens del af kurset (Pro/ENGINEER og SolidWorks COSMOS)  
evalueres ved godkendelse af afleveringsopgaverne. 
 
Hele kurset evalueres i form af en projektrapport med en  
mundtlig prøve. 
 
Projektrapport: I løbet af kurset arbejder de studerende i  
grupper med et projekt. I projektet skal de studerende anvende  
teorien til at løse åbne problemstillinger. Problemstillingerne  
kan stamme fra underviseren, eller gruppen formulerer selv  
problemstillingen i samråd med fagets lærer indenfor pensumet  
eller ud fra deres LOOP projekt eller indenfor andre fysiske  
fænomener. Resultaterne af gruppens arbejde skal afleveres i  
form af en rapport. Denne rapport indgår i bedømmelsen og er en  
del af eksamen. Problemstillingen skal godkendes af fagets lærer. 
I det skriftlige arbejde skal tydeligt fremgå, hvem der har  
ansvar for hvad og hvilke afsnit/kapitler, den enkel studerende  
har udarbejdet. 
 
Mundtlig prøve: 20 minutters forberedelse og 15 minutter  
eksamination. Den studerende skal svare på et teoretisk  
spørgsmål fra pensum og regne en lille opgave på tavlen.  
 
Vægtningen: Rapporten og mundtlig eksamen vægtes nogenlunde  
ligeligt. 
 
Der anvendes intern censor.

 

6. Grafisk kommunikation

Formål: 

Formålet med faget er at give den studerende en række færdigheder indenfor grafiske fremstillingsmetoder, herunder 
primært: 
 
• Modellering på et 3D CAD-system 
• Udarbejdelse af præsentationsmateriale baseret på  
• 3D CAD modeller udarbejdet i Pro/Engineer 
• Videoklip udarbejdet i Pro/Mechanism 
• Efter behov anvendes en række værktøjer til at understøtte præsentationsmaterialet yderligere, bl.a.: 
  • Windows Movie Maker  
  • Adobe Photoshop 
  • Adobe InDesign 
  • Adobe Illustrator 
  • Adobe Acrobat Pro 
 
Tilegnelsen af ovenstående færdigheder indenfor grafisk kommunikation skal bibringe den studerende en række 
praktiske værktøjer, så de kan løse stillede opgaver i relation til LOOP2. 
 
Ligeledes vil der i senere kursusforløb blive arbejdet videre på de færdigheder, som den studerende har tilegnet sig 
indenfor modellering af 3D CAD modeller.  

Undervisningsform: 
En vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren og udarbejdelse af udvalgte øvelser. I anden del af kurset baseres 
en del af undervisningen på gruppearbejde.

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
praktisk og 
mundtlig

- 15 minutter 
20 minutter

  Fremlæggelse

Bemærkning 
Godkendelsesprocedure 
1. Pro/Engineer (Pro/E) test af basisfærdigheder: På 15 min.  
skal den studerende gennemføre en test i Pro/E, hvor en part  
modelleres op. Parten består af 3-4 features. 
2. Gruppepræsentation: Indlæg på 20 min. hvor  
præsentationsmaterialet fremlægges. 

 

7. Konceptudvikling
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Formål: 
Det er kursets faglige målsætning at give de studerende en overordnet indsigt i faserne i et produktudviklingsforløb og 
specifikt at give den studerende viden og færdighed i håndteringen af de faser i et produktudviklingsforløb, hvor 
koncepter genereres, udvælges og testes. 
 
Det er af vital betydning for et succesrigt produktudviklingsforløb, at man tidligt kan begynde gradvist at konkretisere 
det nye produkt for at kunne sandsynliggøre en rimelig sammenhæng imellem ønskede egenskaber og funktionalitet - 
og mulighederne for at kommercialisere disse.  
Efter gennemført kursus kan den studerende beherske metoder og værktøjer til at synliggøre produktet tidligt i 
udviklingsforløbet. 

Undervisningsform: 
Der anvendes en kombination af klasseundervisning, selvstændige øvelser og gruppearbejde. Det bestræbes at belyse 
de fleste emner gennem problemstillinger fra LOOP projektet.

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Skriftlig -    Indlevering

Bemærkning 
Godkendelsesprocedure. 
Den studerende bedømmes ud fra en minirapport udarbejdet  
gruppevis. Rapporten skal have et omfang på 10-15 sider og  
afleveres ved kursets afslutning. I rapporten skal  
ansvarsfordelingen fremgå.

 

8. LOOP2 - Teknologibaseret konceptudvikling

Formål: 
LOOP2: 
Fagets formål er at træne den studerendes færdigheder i forbindelse med gennemførelsen af et teknologibaseret 
konceptudviklingsforløb. Den studerende får i løbet af kurset indsigt i de faser man gennemløber undervejs i 
udviklingsforløbet.  
 
Efter kurset vil den studerende være i stand til at kunne kommunikere relevant og professionelt om en produktidé på 
konceptniveau. Kommunikationen sigter på at sandsynliggøre produktideens markedsmæssige potentiale (kan det 
sælges?), den tekniske realiserbarhed (kan det laves?) og de økonomiske konsekvenser af at gennemføre projektet 
(kan det svare sig?).  
 
 
Delkursus Personlige og sociale kompetencer (Kommunikation og præsentationsteknik) 
Fagets målsætning: At de studerende får indsigt i kommunikationens betydning for at fungere konstruktivt i samtaler 
mellem to personer, i en gruppe og for at gøre indflydelse gældende. Ved at opnå teoretisk indsigt heri og praktisk 
træning tilsigtes, at de studerende styrker deres interpersonelle kompetencer og mulighed for konstruktiv 
problemløsning.  
 
Det tilsigtes endvidere at de studerende får indsigt i, hvad der har betydning for at foretage en god præsentation 
overfor en gruppe eller mindre forsamling.  
 
 
Delkursus Webshop  
Fagets målsætning: Efter endt kursus er den studerende i stand til at hente en færdig skabelon for en webshop på 
Internettet og udfylde tekst og billedfelter og lægge webshoppen op på Internettet.

Undervisningsform: 
LOOP2: 
Projektorienteret gruppearbejde. Derudover gennemføres holdundervisning indenfor delkursus Personlige og sociale 
kompetencer. Denne undervisning støtter op om projektaktiviteterne. 
 
 
Delkursus Personlige og sociale kompetencer (Kommunikation og præsentationsteknik) 
Der vil være tale om en aktiv arbejdsform, der forudsætter alles aktive medvirken. Faget er baseret på 
teorigennemgang, personlig stillingtagen, træning, opgaver og øvelser. 
 
 
Delkursus Webshop  
PRoduktion af fungerende hjemmeside. 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Indlevering
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Bemærkning 
LOOP 2 – Teknologibaseret konceptudvikling er 2. semesters  
omdrejningspunkt. Det tilstræbes, at alle fagene på semesteret  
bringes i spil i forbindelse med projektarbejdet i LOOP’et. 
 
Kurset består ud over selve projektet af følgende delkurser: 
• Personlige og sociale kompetencer  
– Kommunikation og præsentationsteknik 
• Webshop  
 
Projektrapport med mundtligt forsvar 
 
Der er ekstern censur. 
 
 
Delkursus Personlige og sociale kompetencer (Kommunikation og  
præsentationsteknik) 
Refleksion med udgangspunkt i en synopsis ca.3 sider udarbejdet  
af de enkelte studerende. Synopsen danner baggrund for en  
mundtlig prøve. Vurderingen baseres på det samlede indtryk fra  
synopsen og den mundtlige præstation.  
 
Udarbejdelse af synopsis og godkendt prøve er en forudsætning  
for at kunne gå til eksamen i LOOP 2. 
 
 
Delkursus Webshop  
Aflevering af fungerende hjemmeside til underviser.

 

9. Konstruktion

Formål: 
Formålet med faget er at give den studerende reelle operative færdigheder indenfor produktudvikling af 
elektromekaniske konstruktioner: 
 
Efter gennemført kursus kan den studerende designe realistiske elektromekaniske konstruktioner, hvor der er taget 
hensyn til kundernes behov og brug, produktkrav og specifikationer, design og funktionalitet, anvendelse af optimale 
konstruktionselementer, og hvor der er gennemført computer baserede dimensioneringsberegninger. 
 
Specielt lærer den studerende om systematiske værktøjer til produktudvikling og om avancerede mekaniske og 
elektromekaniske konstruktionselementer, som understøtter udviklingen af innovative elektromekaniske produkter. 
Endelig trænes den studerende i selvstændigt at indhente og teste en avanceret ny elektromekanisk teknologi. 
 
Faget har tæt tilknytning til semesterets virksomhedsprojekt og udgør sammen med semesterets andre fag det 
teoretiske grundlag for at kunne gennemføre systematisk produktudvikling. 

Undervisningsform: 
Klasseundervisning, caseopgaver samt projektarbejde

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
praktisk og 
mundtlig

Selvvalgt emne 45 minutter   Fremlæggelse

Bemærkning 
Kurset er et godkendelsesfag. Hver gruppe har valgt et emne, som  
de ønsker at fremlægge i form af en PowerPoint præsentation på  
10 – 20 sider. Der er 45 minutter til hver gruppe. Hele klassen  
skal deltage, idet vidensoverførsel er en del af eksaminationen.  
 
Præstationen bedømmes på: 
 
- Reel selvstændig informationssøgning. Evnen til at kontakte  
leverandører, Internet og eksperter, for at indsamle information  
om informationsteknologien. 
- Mængden af relevante, faktuelle og anvendelige fakta, som  
direkte kan benyttes af medstuderende. 
- Dybden af den selvstændigt indhentede viden om teknologien. 
- Innovationsgraden af teknologien. 
- Kommunikation af emnet i form af interaktiv PowerPoint,  
tabeller, grafer, figurer, foto, animationer, videoklip, egne  
videooptagelser. Der lægges vægt på rollespil/teater i  
forbindelse med præsentationen. 
- Et lille beregningseksempel som viser anvendelsen. Relatering  
af konstruktionselementet til fasemodellen og hvorledes den  
indgår i en konstruktion. 
- Demonstration af teknologien. Der aftales med læreren omkring  
indkøb af teknologien. 
- Eksemplificering, perspektivering og vurdering af teknologien.  
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Gerne i relation til det pensum, som er gennemgået i kurset,  
hvis muligt. 
 
Alle i gruppen skal fremlægge. Der er en individuel bedømmelse.  
Der kan stilles spørgsmål til hele pensum. 

 

10. LOOP3 - Konstruktion

Formål: 
LOOP 3 – konstruktion er 3. semesters omdrejningspunkt. Det tilstræbes, at alle fagene på semesteret bringes i spil i 
forbindelse med projektarbejdet i LOOP’et. 
 
Kurset består ud over selve projektet af følgende delkurser: 
 
• Personlige og sociale kompetencer  
– Gruppedannelse, gruppedynamik, MBTI og konfliktløsning 
• Maskintegning 
 
LOOP 3: 
Formålet med virksomhedsprojektet er at træne den studerendes operative færdigheder indenfor produktudvikling 
med virkelige, åbne og komplekse problemstillinger. Virksomheden formulerer sammen med den semesteransvarlige 
lærer og de studerende opgavens indhold og succeskriterier. Opgaven kan være produktrevisionsopgaver, som f.eks. 
funktionsforbedringer eller produktionseffektivisering med en forventelig omkostningsreduktion til følge. Der kan også 
være tale om udvikling af helt nye produktfeatures for et eksisterende produkt eller decideret udvikling af et helt nyt 
produkt for virksomheden. 
 
Efter kurset vil den studerende være i stand til at gennemføre udviklingsopgaver på en struktureret og kompetent 
måde, som tager udgangspunkt i kundernes behovs- og brugssituationen. 
 
Herudover vil den studerende få udviklet sin evne til selvstændigt at kunne indsamle, bearbejde og anvende ny viden 
indenfor teknologiske produkter. Herunder også evnen til at skabe et eksternt netværk og anvende dette netværk til 
”test” af de løsninger, som måtte fremkomme. Endeligt vil den studerende få udvidet sin projektledelseskompetence 
indenfor udviklingsprojekter, herunder evne til at lave og holde tids-, ressource- og budgetplaner. 
 
 
Delkursus Personlige og sociale kompetencer (Gruppedannelse, gruppedynamik, MBTI og konfliktløsning) 
Fagets målsætning: At de studerende får indsigt i gruppedynamik og en bevidstgørelse omkring egen rolle i en 
gruppe. Forløbet tager sigte på at styrke de studerendes procesbevidsthed og evne til at bidrage konstruktivt i et 
gruppesamarbejde og i forhandlinger.  
 
Det tilsigtes endvidere at de studerende får indsigt i forskellige konflikttyper og typiske årsager hertil. Endvidere at de 
studerende får viden om, hvordan man kan bidrage til at løse såvel konflikter man selv er en del af som konflikter 
mellem andre. 
 
At den studerende forstår sammenhængen mellem egen persontype og måde fungere på i samarbejde, konflikter og 
forhandlinger.  
 
 
Delkursus ”Maskintegning” 
Kursets formål er at give den studerende en forståelse for sammenhængen mellem et mekanisk 
produktudviklingsforløb og den dertil hørende dokumentation. Den studerende vil efter endt kursus være i stand til at 
udarbejde arbejds- og samlingstegninger.

Undervisningsform: 
Holdundervisning suppleret med praktiske øvelser

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

- 20 minutter 
40 minutter

  -

Bemærkning 
LOOP 3 – konstruktion er 3. semesters omdrejningspunkt. Det  
tilstræbes, at alle fagene på semesteret bringes i spil i  
forbindelse med projektarbejdet i LOOP’et. 
Kurset består ud over selve projektet af følgende delkurser: 
• Personlige og sociale kompetencer  
– Gruppedannelse, gruppedynamik, MBTI og konfliktløsning 
• Maskintegning 
 
LOOP 3: 
Mundtlig eksamination på baggrund af rapporten. Hvert  
projektteam præsenterer rapportens hovedpunkter i fællesskab på  
15-20 minutter, hvorefter gruppens resultater og processen  
diskuteres med vejleder, censor og opgavestiller ca. 40  
minutter. Det er projektteamets opgave at planlægge og styre  
dialogen. Opgavestiller forlader eksamenslokalet og hver  
gruppemedlem eksamineres individuelt i projektet og rapporten.  
Gennemgået stof fra fagene Mekanik,  
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Materialelære/Fremstillingsteknologi, Konstruktion samt  
rapportens indhold, udgør grundlaget for eksaminationen.  
Herefter afgives karakteren individuelt.  
Det er gruppens opgave at sørge for, at virksomheden er  
inviteret og medvirker ved eksaminationen. Husk at invitere  
tidligt! 
 
Delkursus Personlige og sociale kompetencer (Gruppedannelse,  
gruppedynamik, MBTI og konfliktløsning) 
Refleksion med udgangspunkt i en procesrapport på 6-8 sider  
udarbejdet af de enkelte projektteams. Procesrapporten danner  
baggrund for en mundtlig prøve, hvor gruppen går op samlet, men  
med individuel bedømmelse. Vurderingen baseres på det samlede  
indtryk fra procesrapporten og den mundtlige præstation. 
 
Delkursus ”Maskintegning” 
Kurset evalueres i forbindelse med eksamensafholdelsen i LOOP 3  
projektet.

 

11. Mekanik

Formål: 
Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at analysere, konstruere, designe og optimere statiske og 
bevægelige konstruktioner. 
 
Efter endt kursus kan den studerende: 
- Dimensionere mekaniske konstruktioner, så der ikke opstår brud og uacceptable udbøjninger. 
- Designe og analysere en mekanisme, så den kan generere bestemte bevægelser. Ligeledes kan den studerende 
undersøge, om der opstår uheldige stillinger af mekanismen og om mekanismen er tvangsført. 
- Analysere om der opstår uheldige resonansfrekvenser i en mekanisk konstruktion. 
 
Den studerende har gennem kurset lært at anvende computer programmerne Pro/ENGINEER og Pro/Mechanica som 
værktøj til at løse konstruktionsmæssige opgaver.  

Undervisningsform: 
Der anvendes konkrete problemstillinger til at illustrere teoriens anvendelighed. Der anvendes en kombination af 
klasseundervisning, opgaveregning, hjemmeopgaver, øvelser ved computer, eksperimenter og gruppearbejde.

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Indlevering

Bemærkning 
Prøveformen ”Opgave uden mundtligt forsvar” anvendes for at  
evaluere den del af kurset, som omhandler computer simuleringer.  
Der skal godkendes en individuel afleveringsopgave i  
Pro/Mechanica. 
 
Hele kurset evalueres ved "Mundtlig prøve uden forberedelse." 
Hver gruppe skal udarbejde og aflevere til eksamen en række  
teoretiske spørgsmål indenfor pensummet og de praktiske opgaver,  
som illustrerer dem. Opgaverne skal helst formuleres ud fra loop- 
projekterne. Den studerende forsvarer de forberedte opgaver og  
eksamineres i hele pensummet. 
 
Der anvendes ekstern censor.

 

12. Driftsøkonomi

Formål: 
Formålet med modulet er at give en generel introduktion til fagområdet, hvorefter der kan påbegyndes en indføring i 
forskellige principper, modeller og systemer, der kan anvendes i den økonomiske styring af en virksomhed. 
 
Faget beskæftiger sig med både det interne regnskab (dvs. ex post problematikkerne: registrering, rapportering, 
analyse og kontrol) og budgettet (dvs. ex ante problematikkerne: måling, planlægning, kalkulation og rapportering 
m.v.). 
Undervisningen giver den studerende det fornødne grundlag for at kunne fungere som ledende medarbejder udenfor 
regnskabsafdelingen i en virksomhed eks. som projektleder, produktchef eller salgschef, og herved kunne foretage de 
fornødne regnskabsmæssige registreringer og tolkninger. Herudover vil den studerende opnå den nødvendige 
regnskabsmæssige viden til at kunne lave investerings- og indtjeningskalkuler samt budgetter. 
Der vil parallelt med den teoretiske undervisning blive tilbudt opgaveregning og introduktion til ERP – systemer.  

Undervisningsform: 
Der anvendes en vekselvirkning mellem holdundervisning, øvelser gennemført i grupper – herunder inddragelse af 
relevante IT-værktøjer samt inddragelse af projektrelaterede problemstilling.
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Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Mundtlig - 20 minutter 20 minutter  -

Bemærkning 
Den studerende trækker et spørgsmål og får efterfølgende 20 min. forberedelse. 
 
Der anvendes intern censor. 

 

13. LOOP4 - Strategi og ledelse

Formål: 
LOOP 4 – Strategisk Ledelse og Organisationsteori er 4. semesters omdrejningspunkt. Det tilstræbes, at alle fagene på 
semesteret bringes i spil i forbindelse med projektarbejdet i LOOP’et. 
Kurset består ud over selve projektet af følgende delkursus: 
• Personlige og sociale kompetencer  
– Det personlige lederskab 
LOOP 4 kan tage udgangspunkt i en konkret koncern, strategisk forretningsenhed, afdeling/funktion eller 
iværksættervirksomhed. 
 
Formålet med LOOPet er at udarbejde en plan for, hvordan virksomheden (objektet) strategisk opnår en optimal 
udvikling i fremtiden. Der er således fokus på udarbejdelsen af nogle fornuftige planer for objektets fremtidige virke 
og/eller retningslinier for, hvordan man tilsikrer den bedst mulige implementering af disse planer.  
 
Grundlæggende kan man således have udgangspunkt i tre problemområder: 
• Udarbejdelse af strategiske planer for objektet, der respekterer målsætninger og højere planlægningsniveauer 
• Udarbejdelse af forslag til strategiske udviklingsprocesser, der gennem medarbejder-motivation og indsigt tilsikrer 
den bedst mulige implementering af de udarbejdede planer 
• Ændring af virksomhedens organisationsstruktur, ledelsesfilosofier og kultur med henblik på udvikling af 
virksomheden i en ønsket retning 
 
Projektgruppen kan vælge at behandle ét eller flere af ovennævnte problemområder. Valget foretages enten på 
baggrund af en problemanalyse eller et eksplicit ønske fra opdragsvirksomheden. 
 
 
Delkursus: Personlige og sociale kompetencer - Det personlige lederskab 
Fagets målsætning: At de studerende gennem viden om forskellige teorier om personlig ledelse får indsigt i 
kompleksiteten i ledelsesmæssige relationer. Med fokus på emotionel intelligens som teoretisk fundament gennemgås 
forskellige perspektiver på ledelse og lederskabelse. Gennem teoretisk indsigt, praktisk træning og brug af egnede 
evaluatorer tilsigtes det, at de studerende udvikler og styrker deres interpersonelle kompetencer og mulighed for 
konstruktivt lederskab.  

Undervisningsform: 
LOOP 4  
Projekt og problemorienteret undervisning 
 
 
Delkursus: Personlige og sociale kompetencer - Det personlige lederskab 
Gennem teoretisk indsigt, praktisk træning og brug af egnede evaluatorer tilsigtes det, at de studerende udvikler og 
styrker deres interpersonelle kompetencer og mulighed for konstruktivt lederskab.

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

- 1 time(-r) 
25 minutter

  Indlevering

Bemærkning 
LOOP 4 – Strategisk Ledelse og Organisationsteori er 4.  
semesters omdrejningspunkt. Det tilstræbes, at alle fagene på  
semesteret bringes i spil i forbindelse med projektarbejdet i  
LOOP’et. 
Kurset består ud over selve projektet af følgende delkursus: 
• Personlige og sociale kompetencer  
– Det personlige lederskab 
 
LOOP 4 
Projekt og mundtligt forsvar 
 
Der skal udarbejdes en skriftlig hovedrapport på max. 50 sider +  
bilag. Udover hovedrapporten udarbejdes der en kortfattet  
ledelsesrapport samt procesrapport. 
 
Der afleveres 2 eksemplarer af alle rapporter samt en  
elektronisk kopi. 
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Der er 1 time til rådighed til behandling af jeres projekt.  
 
Delkursus: Personlige og sociale kompetencer - Det personlige  
lederskab 
Refleksion med udgangspunkt i en synopsis ca. 3 sider udarbejdet  
af de enkelte studerende. Synopsen danner baggrund for en  
mundtlig prøve. Vurderingen baseres på det samlede indtryk fra  
synopsen og den mundtlige præstation.  
 
Udarbejdelse af synopsis og godkendt prøve er en forudsætning  
for at kunne gå til eksamen i LOOP 4.

 

14. Strategi og ledelse

Formål: 
Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets 
domæne og genstandsområder.  
 
• At de studerende får større indsigt i betydningen af en bevidst og faglig begrundet holdning til strategi, ledelse, 
organisation og motivation i en virksomhed og kendskab til, hvorledes en sådan indsigt kan anvendes til at give nye 
handlemuligheder i daglige ledelses- og samarbejdssituationer. 
 
• At de studerende bliver i stand til at tilrettelægge og lede virksomhedens strategiske udviklingsaktiviteter, herunder 
udvikling af e - business strategier, og til at fungere som ledere i det daglige samspil med deres medarbejdere. 
 
• Der tilsigtes en øget forståelse for, at virksomheden er afhængig af de mennesker, der får den til at fungere, og at 
strategien, ledelsespraksis og arbejdsorganisation er afgørende for virksomhedens resultater og medarbejdernes 
motivation og kreativitet. 
 
Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, bruge denne viden 
over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin redegørelse for og brug af 
viden på en videnskabelig måde. 

Undervisningsform: 
Undervisningen afveksler mellem teori-undervisning, oplæg, plenumdialoger, cases, laboratorieøvelse/ situationsspil, 
gruppearbejde m.v.

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

Selvvalgt emne 5 minutter 
15 minutter

  Indlevering

Bemærkning 
Synopsis med mundtligt forsvar. 
• Kurset evalueres ved en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en  
udarbejdet synopsis på 3 til 5 sider. Eksamen starter med en  
kort præsentation af temaet/temaer i synopsis ca. 5 minutter.  
Efter denne præsentation er der dialog om pensum. 
• Der medvirker ekstern censor ved eksamen, samt 2  
eksaminatorer, der er undervisere i faget. 

 

15. Valgfag, 4. semester

Formål: 
De studerende kan vælge mellem såvel BDE specifikke valgfag som Business Factory Challenge og Business Plan, eller 
de kan følge et af de generiske valgfag som udbydes tværfagligt på AU-HIH. 
 
Se den relevante kursusbeskrivelse for detaljer.

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel - -    -

Bemærkning 
Se den enkelte kursusbeskrivelse for detaljer.
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16. Informationsteknologi

Formål: 
Faget Innovativ Informationsteknologi omhandler strategisk anvendelse af informationsteknologi i innovative 
produkter. Formålet er således at give den studerende operative færdigheder til at finde-, forstå-, vurdere og 
implementere de nyeste informationsteknologier i forhold til virksomhedens interne organisationsstruktur og 
medarbejder kompetencer, virksomhedens kernekompetencer og virksomhe-dens strategiske produkt- og 
segmentportefølje. 
 
I løbet af kurset får den studerende indsigt i en lang række informationsteknologier, indenfor elektronisk 
dataopsamling vis sensorer, software til databehandling, elektronisk styring af elektriske og elektromekaniske 
komponenter, Website programmering og Layout, Internet Live streaming, samt kommunikation via kabel og trådløst. 
 
Den studerende forventes efter endt kursus at kunne sætte sig ind i nye informationsteknologier og anvise kreative og 
nye produkter, som har deres udspring i disse nye teknologier. 

Undervisningsform: 
En blanding af holdundervisning, øvelser og gruppearbejde

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Mundtlig - 45 minutter   Fremlæggelse

Bemærkning 
Kurset er et godkendelsesfag. Hver gruppe har valgt et emne, som  
de ønsker at fremlægge i form af en PowerPoint præsentation på  
10 – 20 sider. Der er 45 minutter til hver gruppe. Hele klassen  
skal deltage, idet vidensoverførsel er en del af eksaminationen.  
Præstationen bedømmes på: 
 
- Selvstændig informationssøgning. Evnen til at kontakte  
leverandører, Internet og eksperter, for at indsamle information  
om informationsteknologien. 
- Mængden af relevante, faktuelle og anvendelige fakta, som  
direkte kan benyttes af medstuderende. 
- Dybden af den selvstændigt indhentede viden om teknologien. 
- Innovationsgraden af teknologien. 
- Kommunikation af emnet i form af interaktiv PowerPoint,  
tabeller, grafer, figurer, foto, anima-tioner, videoklip, egne  
videooptagelser. Der lægges vægt på rollespil/teater i  
forbindelse med præsentationen. 
- Et lille beregningseksempel som viser anvendelsen. 
- Demonstration af informationsteknologien. Der aftales med  
læreren omkring indkøb af infor-mationsteknologien. 
- Eksemplificering, perspektivering og vurdering af teknologien.  
Gerne i relation til det pensum, som er gennemgået i kurset,  
hvis muligt. 
 
Alle i gruppen skal fremlægge. Der er en individuel bedømmelse.  
Der kan stilles spørgsmål til hele pensum. 

 

17. Innovationsledelse og design

Formål: 
Formålet med kurset er at lære den studerende om innovationens determinanter. Den studerende vil dels få et 
overblik over indholdet af og effekten af de enkelte determinanter. Med udgangspunkt i denne viden, vil den 
studerende få en forståelse for, hvordan man kan måle en virksomheds innovationsevne for derved at fastlægge, om 
der er overensstemmelse mellem virksomhedens ønsker og deres faktiske performance. Desuden vil den studerende 
lære at udarbejde forslag til forbedring af en virksomheds innovationsevne, under hensyntagen til virksomhedens 
strategi og ressourcer.

Undervisningsform: 
Undervisningen vil veksle mellem (gæste-) forelæsninger, klassediskussioner, studenterpræsentationer samt cases og 
præsentationer heraf. 
 
Der vil være flere lærere tilknyttet undervisningen i faget, for at give de studerende en så differentieret forståelse af 
emnet som muligt. Det vil blive forsøgt at gøre undervisningen så praktisk anvendelig som muligt, men faget vil 
kræve en noget abstrakt forståelsesevne hos den studerende.

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

- 15 minutter 
20 minutter

  Indlevering
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Bemærkning 
I forbindelse med evalueringen skal der udarbejdes 2 skriftlige  
projekter: 
1. Minigrupperapport (max. 15 sider). I rapporten skal der  
foretages en vurdering af en konkret virksomheds  
innovationsevne. Er der et gap mellem den ønskede og faktiske  
innovationsevne? Desuden skal der fremkomme forslag til vigtige  
indsatsområder i forbindelse med virksomhedens  
innovationsforbedring. Rapporten præsenteres af hele holdet (20  
min.). 
2. Individuel teoretisk synopsis (max. 1 side). Synopsen kan  
tage udgangspunkt i én eller flere af artiklerne fra  
artikelsamlingen eller der kan vælges anden litteratur.  
 
På basis af ovennævnte rapporter gennemføres der en individuel  
eksamination (15 min). 
 
Der anvendes ekstern censor. 

 

18. LOOP5 - Innovativ produktudvikling

Formål: 
LOOP 5 – Innovativ produktudvikling er 5. semesters omdrejningspunkt. Det tilstræbes, at alle fagene på semesteret 
bringes i spil i forbindelse med projektarbejdet i LOOP’et. 
 
Kurset består ud over selve projektet af følgende delkursus: 
• Personlige og sociale kompetencer  
– Kreativitet og innovation 
Formålet med Loop 5 er at lære den studerende hvordan innovative produktudviklingsprocesser kan gennemføres for 
en konkret virksomhed. Der er både fokus på deltagelse i og ledelse af disse processer. Der tages primært 
udgangspunkt i den litteratur der er behandlet i faget Innovationsledelse. Produktområdet, der tages udgangspunkt i, 
kan både være materielt og immaterielt. Det nye produktkoncept skal være defineret i en helhed, dvs. at både 
funktionelle-, periferi- og psykologiske egenskaber ved produktet skal defineres.  
Nedennævnte elementer betragtes som centrale i forbindelse med projektet og evalueringen heraf: 
• målrettet indsamling af den fornødne viden (markeds-, konkurrent- og teknologividen) som grundlag for 
produktudviklingen og opportunity specification. 
• generering af idéer til innovative nye produkter på basis af viden om, kunder, konkurrenter og teknologi 
• idéscreening på basis af specifikt formål med produktudviklingen, virksomhedens strategier, virksomhedens 
ressourcer og kompetencer, forventede indtjening, investeringer og risici. 
• udarbejdelse af en fornuftig konceptbeskrivelse udtrykt i kundetermer samt udarbejdelse af et estimat på den 
fremtidige afsætning af det realiserede produkt, eventuelt på basis af gennemført koncepttest. 
• vurdere hvorvidt virksomheden er i besiddelse af de nødvendige kompetencer (viden, teknologi, økonomi) til at 
realisere projektet. 
• udarbejdelse af en fornuftig markedsføringsplatform for det nye produkt med speciel fokus på identifikation af 
målgruppe og nødvendige omkostninger til markedsføring. 
• vurdering af omkostninger i forbindelse med teknisk udvikling af produktet samt omkostninger i forbindelse med 
produktionsforberedelse. 
• udarbejdelse af budget med vurdering af centrale risicifaktorer 
• udarbejdet en plan for restudviklingsforløbet herunder ansvar, samarbejdspartnere, tid m.v. 
Desuden vil kursusdeltagerne i forløbet lære at tilrettelægge, lede og gennemføre kreative processer med henblik på 
at omsætte eksisterende og ny viden til innovative produktidéer i en konkret virksomhed. (Inkubatorier).  
 
Metode 
I projektet skal metodeovervejelserne fremgå tydeligt af rapportens opbygning, herunder opbygning af en 
problemformulering, valg af modelapparat og gennemførsel af veldokumenterede analyser. 
 
 
Delkursus ”Personlige og sociale kompetencer – kreativitet og innovation” 
Formålet med undervisning og coaching er at bibringe kendskab til og bevidstgøre den studerende om 
kreativitetsfremmende processer og træne den studerendes egne kommunikative interaktionsfærdigheder i forbindelse 
med innovation og idéudvikling. 
 
Undervisningen tager sit udgangspunkt i de studerendes arbejde med ideudvikling i ”inkubatorier” (Idehuse) og sigter 
på at udvikle og støtte gruppeprocesserne i denne sammenhæng.  
 
Efter kurset vil den studerende være i stand til at gennemføre ideudviklingsopgaver med en øget bevidsthed omkring 
egne ressourcer og en øget indsigt i innovative gruppeprocesser. 

Undervisningsform: 
LOOP 5  
Projektarbejde.  
 
Delkursus ”Personlige og sociale kompetencer – kreativitet og innovation” 
Projektarbejde og få lektioner

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
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Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

- 15 minutter 
25 minutter

  Indlevering

Bemærkning 
LOOP 5 
Projektrapport med mundtligt forsvar 
 
Der er ekstern censur. 
 
 
Delkursus ”Personlige og sociale kompetencer – kreativitet og  
innovation”: 
Hvert projektteam præsenterer refleksionsnotatets refleksioner i  
fællesskab på 10-15 minutter, hvorefter hvert gruppemedlem kort  
har mulighed for at supplere med refleksioner over personlig  
udvikling på området. Den samlede fremlæggelse diskuteres med  
coachen. 
Den samlede eksamination varer ca. 40 minutter.  

 

19. Valgfag, 5. semester

Formål: 
De studerende kan vælge mellem såvel BDE specifikke valgfag som Business Factory Challenge og Business Plan, eller 
de kan følge et af de generiske valgfag som udbydes tværfagligt på AU-HIH. 
 
Se den relevante kursusbeskrivelse for detaljer. 

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk eller engelsk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel - -    -

Bemærkning 
Se den enkelte kursusbeskrivelse for detaljer.

 

20. B2B Relationship Marketing

Formål: 
Formålet med B2B Relationship Marketing er at give den studerende indsigt i, hvordan det klassiske 
markedsføringsperspektiv og relationsmarkedsføringsperspektivet fører til forskellige samhandelsformer. 
 
Kurset starter med at præsentere den klassiske markedsføringsstrategi: Marked → Segment → Kundeadfærd → 
Konkurrentanalyse → Differentiering → Positionering → Marketingsmixet (produktfeatures, pris, distributionskanal og 
promotion) → Markedsføringsplan → Implementering → Kontrol og korrigerende handling. Fokus ligger her på at finde 
det mest lukrative segment og herefter afstemme matchet mellem kundens behov og vores interne 
kernekompetencer, ressourcer og kapabiliteter, udtrykt ved vores Product Offering. Specifikt ønskes 
distributionskanalen og markedskommunikationskanalen udnyttet til at skabe availability and awareness omkring 
vores produkt. Samhandlen er karakteriseret ved diskrete transaktioner på markedsvilkår og virksomheden søger 
profitmaksimering og markedsekspansion. 
 
Herefter introduceres relationsperspektivet med fokus på: 
- Tillid versus kontrol og kontrakt. To strategier til at reducere usikkerhed og risiko. 
- Afhængighed: Hvorledes kan vi fastholde kunden gennem involvering, integrering og investering. Bindinger gennem 
teknologi, investeringer, viden, juridiske kontrakter og sociale relationer. 
- Deling af information, ressourcer, risiko og profit for at reducere transaktionsomkostningerne. 
 
Vi vil fokusere på, at samhandlen mellem to virksomheder er baseret på en langvarig relation, hvor begge parter er 
ligeværdige og aktive, og som er så integrerede i hinanden, at de har overtaget dele af hinandens 
forretningsprocesser og skabt et afhængighedsforhold gennem ubrydelige økonomiske og social bånd. Dette bånd 
skaber en gensidig mer-nytte for begge parter. Vores ”konkurrencemæssige fordel” er her, at konkurrenter har svært 
ved at bryde dette langvarige og loyale ”ægteskab”. Vi vil i det uendelige forfine og tilpasse vores forretningsprocesser 
og komme med nye innovative løsningsforslag både med hensyn til teknologi og prisreduktion, som kan styrke 
samarbejdet om at minimere såvel transaktionsomkostningerne som enhedsomkostningerne. Men vi vil også 
gennemgå, hvorledes denne samhandelsstrategi kan føre til manglende tilpasningsevne. 
 
Vi vil i kurset specielt dyrke segmenteringsteori og distributionskanal teori for at kunne opnå en lukrativ 
forretningsskabelse med mulighed for produkt- og markedsekspansion, hvor vi kan skabe en varig 
konkurrencemæssig fordel med svært kopiérbare forretningsprocesser. 
 
Som en speciel variant af marketing, vil vi belyse eksportstrategier og International Business Marketing. Ovenstående 
teorier kan have karakter af inkrementel tilpasning af markedsføringen til udenlandske markeder. Vi vil derfor også 
løftet sløret for mere strategiske og radikale markedsføringstiltag baseret på innovative business koncepter, der bl.a. 
indeholder et relationsperspektiv og opportunity identification. 
 
Sidst i kurset vil vi koncentrere os om social kapital og netværksteori, med henblik på at få adgang til kunderne 
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gennem ”backdoor” marketing. Vi vil her læne os kraftigt op ad teorierne fra psykologi, sociologi, antropologi, social 
kapital og netværksteori. 
 
Efter endt kursus er den studerende i stand til at segmentere sine kunder og udvælge den rette distributionskanal og 
finde en passende relationsstrategi for hvert segment. Den studerende vil have et begrebsapparat omkring 
samarbejdsrelationsmodeller, social kapital og netværksteori.  

Undervisningsform: 
En vekselvirkning mellem holdundervisning hvor teori doseres, selvstændig indsamling af videnskabelige 
artikler/bøger, forberedelse af egne gruppeindlæg, udarbejdelse af minirapport og koordination og inddragelse af 
fagområdet med 6. LOOP projektet

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

Selvvalgt emne 15 minutter   Indlevering

Bemærkning 
Kurset evalueres ved en mundtlig eksamen på baggrund af den  
afleverede minirapport.  
 
Krav til minirapport: 
Minirapporten bør fylde omkring 15 sider. Minirapporten skal  
have følgende formelle indhold: 
 
- Probleminitiering: Beskrivelse af problemstillingen 
- Problemformulering: Hovedspørgsmål og underspørgsmål, som  
klargør, hvad der ønskes undersøgt, samt problemafgrænsning.  
(probleminitiering og problemformulering max. 2 sider). 
- Refleksion over metode. (max. 1 side) 
- Model: Gennemgang af valgte modeller. Man bør redegøre for,  
hvorfor man har udvalgt disse modeller, sammenligne et par  
modeller og forholde sig kritisk til modellerne, evt. med  
henblik på at præsentere sin egen model, som er tilpasset  
opgaven. Modellerne kommer dels fra kurset, dels fra en  
videnskabelig artikel hentet fra Internettet eller biblioteket.  
(max. 4 sider).  
- Analyse: Anvendelse af modelapparatet på en case, gerne fra  
LOOP’et. (max. 7 sider). 
- Konklusion, Kritisk vurdering og Perspektivering af  
analyseresultat med refleksion over usikkerheder og risici. (1  
side). 
 
Afleveringsdato for minirapporten fremgår af  
Undervisningsplanen. Minirapportens indhold skal være afstemt  
med faglæreren. Gruppen har gennem teorivalget i minirapporten  
mulighed for at påvirke det emne, som der eksamineres i. Dog må  
gruppen forvente, at der også vil blive inddraget teori fra  
pensum i eksaminationen. 
 
 
Man eksamineres derfor som udgangspunkt i det fag, man har  
skrevet minirapporten i, men det forventes, at man kan redegøre  
for hele fags indhold til eksamen.  
Eksamen er individuel, hvor de studerende overhøres i ca. 15  
minutter. Efter samtlige i gruppen har været inde til individuel  
overhøring gives en individuel karakter. Minirapporten tæller  
med i bedømmelsen.  
 
Der anvendes ekstern censor ved eksamen. 

 

21. LOOP6 - Bachelorprojekt

Formål: 
Aim of the bachelor project: 
This thesis is the final project before specialization and the student can chose any subject within the framework of the 
Business Development Engineer Education. Typical subjects could be: 
 
- Development of business concept and business plan for an existing company or the students own company. 
- Market analysis and Marketing Plan for a new product or market segment. 
- Supplier or Customer Relation Management. 
- Corporate Strategy. 
- Analysis of motivation and leadership within the organization. Human Resource Management. 
- Innovation and design of products, services and business processes within the company. 
- Product development. 
 
A successful project would include the follow subjects: 
 
- Verification, that the concept can be implemented. Such a verification comes from the companies acceptance of the 
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solution and a thorough documentation in the report. 
- The concept has a long-term sustainability, meaning that the focus is not narrowed to one product, market or 
business process, but that the product, segment or business process can be expanded over time. 
- The concept is difficult to copy for the competitors due to unique business processes, ownership to technologies and 
distribution channels, brand and image or simply a unique product. 
- The concept is innovative. 
 
The aim of the project is therefore to test most of the professional and personal skills acquired during the bachelor 
study in a real and complex company project. Special emphasis is put on the capability to independently identify, 
collect and apply new and innovative knowledge. 
 
Establishment of teams and project:  
Before the start of the semester all groups and project must be formed and approved by the semester administrator.

Undervisningsform: 
Teamwork and independently information acquiring.

Undervisningssprog: 
Danish

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

Selvvalgt emne 1 time(-r) 
15 minutter

  Indlevering

Bemærkning 
Projektrapport med individuelt mundtligt forsvar. 
Ekstern censor. 
 
Oral examination based on the report. 
 
- 15 minutes of presentation 
- 45 minutes of discussion between group, company,  
supervisor and examiner. Focus on the result and the risks and  
implementation. Remember to invite the company 
- 15 minutes of individual examination for each group  
member. Focus on methodology, theory, analysis and process. 
 
The mark is a combination of the report and the oral  
examination. Mark according to the 7-step scale. External  
examiner. Graduation at the mark 02 or above.

 

22. Valgfag, 6. semester

Formål: 
De studerende kan vælge mellem såvel BDE specifikke valgfag som Business Factory Challenge og Business Plan, eller 
de kan følge et af de generiske valgfag som udbydes tværfagligt på AU-HIH. 
 
Se den relevante kursusbeskrivelse for detaljer. 

Undervisningsform: 

Undervisningssprog: 
Dansk eller engelsk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel - -    -

Bemærkning 
Se den enkelte kursusbeskrivelse for detaljer.

 

23. Videnskabsteori

Formål: 
Fagets formål er delt i to overordnede temaer 
 
At give den studerende en indsigt i metodemæssige tilgang i forbindelse med problemorienteret projektarbejde. 
Formålet med denne del af kurset er at give den studerende nogle værktøjer, så projekterne metodemæssigt når et 
højt niveau. 
 
Kursets anden del har til formål at give den studerende indsigt i en række videnskabsteoretiske områder relateret til 
ingeniørfaget. Efter kurset vil den studerende være i stand til at se sig selv og sin erhvervsmæssige rolle i en større 
sammenhæng. 

Undervisningsform: 
Forelæsninger, præsentationer ved de studerende, gruppearbejde og diskussioner på klassen.
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Undervisningssprog: 
Engelsk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

Selvvalgt emne 20 minutter   Indlevering

Bemærkning 
Mundtlig eksamen. 
 
Aflevering: 
Forud for eksamen afleverer hver projektgruppe  
problemformuleringen for projektet samt et tillæg til  
problemformuleringen, hvor gruppen reflekterer over metodiske  
tilgange i projektet samt videnskabsteoretiske forhold, eks. i  
forhold til den problemstilling der skal håndteres i projektet. 
 
Kurset evalueres ved en mundtlig prøve og tager udgangspunkt i  
den skriftlige aflevering. Der eksamineres i hele det  
videnskabsteoretiske pensum. 

 

24. Afgangsprojekt

Formål: 
Fagets formål er lære den studerende at løse en omfattende praktisk og kompleks problemstilling for en konkret 
opdragsgiver. Han skal lære at anvende et bredt spektrum af teori som basis for at udarbejde et praktisk anvendeligt 
løsningsforslag, som giver virksomheden en dokumenteret værditilvækst.  
 
Gennem arbejdet med afgangsprojektet skal den studerende dokumentere, at han er i stand til at løse et praktisk 
problem for enten en etableret virksomhed eller for planlagt egen virksomhed. Løsningen skal skabe dokumenteret 
værditilvækst for virksomheden ligesom den skal indeholde handlingstiltag, der repræsenterer nytænkning og derved 
medvirker til at skabe en positionel fordel for virksomheden. Problemløsningen skal være funderet i et udsnit af BDE-
studiets teorier, samt eventuelt supplerende teori. Afgangsprojektet dokumenteres gennem skriftlige rapporter. 
Løsningsforslaget skal være veldokumenteret gennem relevant målrettet dataindsamling fra såvel sekundære som 
primære datakilder.  

Undervisningsform: 
Problem og projektorienteret arbejde

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

Selvvalgt emne    Forsvar

Bemærkning 
Projektrapport med mundtligt forsvar. 
 
Der er ekstern censur. 

 

 Materialer eller Webteknologi
Materialelære og fremstillingsteknologi: 
 
Fagets målsætning er at give de studerende færdighed til at foretage et hensigtsmæssigt materialevalg. 
Undervisningen fokuserer på stål, aluminium, plast og komposit. 
 
Ligeledes er fagets målsætning at give de studerende færdighed til at foretage et hensigtsmæssig fremstillingsvalg. 
Undervisningen fokuserer på traditionelle metal- og plastprocesser samt Rapid Prototyping og overfladebehandlinger. 
 
Efter endt undervisning kan den studerende på anvendelsesniveau selvstændigt opsøge, vurdere og vælge 
hensigtsmæssige materialer og fremstillingsprocesser, både i forhold til produktet de arbejder med i LOOP projektet 
og i forhold til deres ingeniørvirke. 
 
Kriterier for mål opnåelse: 
 
I forhold til 7-trinsskalaen skal den studerende minimum være i stand til at videreformidle selvstændig fundet viden 
og demonstrere evnen til at anvende denne viden på en konkret problemstilling, således som det fremgår af afsnittet: 
”Prøveform”. 
 
Den særdeles gode præstation er desuden ledsaget af en informationssøgning og en præsentation, som har en 
validitet, innovationshøjde og detaljeringsdybde, som skaber en indsigt hos tilhøreren ud over almindelig viden, 
ledsaget af grafiske, visuelle, eksperimentelle og interaktions virkemidler, der fremmer en levendegørelse, interesse 
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og begejstring hos tilhøreren. 
 
Den studerende kan ikke bestå, hvis der alene er tale om en gengivelse af det underviste pensum uden 
eksemplificeringer på anvendelse af teorien eller hvis den viden som er indhentet selvstændig er urigtig, mangelfuld 
eller irrelevant, således at den ikke kan omsættes til operative færdigheder/viden for medstuderende. 
 
 
 
Web Technologies and Interaction Design I: 
 
• Web Technologies: 
The aim of this course is to provide the students with the necessary knowledge to understand, plan, design, develop 
and implement static websites in a valid and syntactically correct manner, using the latest versions of HTML and CSS. 
Students will also learn the basic principles of design for the web and image manipulation for the web, as well as the 
use of XML-related technologies. 
 
• Interaction Design 
The aim of this course is to provide the students with the necessary knowledge to understand and use methods, 
techniques and technologies for a user centric approach to develop interactive products using web technologies. 
 
 
 
Criteria for achieving objectives:  
 
1) Design subjects 
 
· To apply basic concepts about design theory and color theory 
 
· To use and test basic concepts about guidelines for user interfaces 
 
· To manipulate and optimize images for the web 
 
 
 
2) Markup languages and Dynamic programming 
 
To understand and use basic concepts about Web architecture: HTTP, URI, WWW, Requests 
To construct and assess the different markup-languages – HTML, XHTML and CSS 
To construct and assess XML-related technologies 
 
 
3) Interaction Design 
 
· To understand what is interaction design? 
 
· To analyse good or bad interaction design 
 
· To understand and conceptualising interaction 
 
· To understand users and their interaction with technology 
 
· To understand and analyse interfaces and interactions 
 
· To Understand the process of interaction design 
 
· To Analyse and indentify user needs 
 
 
 

Modulet består af følgende prøve(r):

1. Materiale og Fremstillingsteori

Formål: 
Fagets målsætning er at give de studerende færdighed til at foretage et hensigtsmæssigt materialevalg. 
Undervisningen fokuserer på stål, aluminium, plast og komposit. 
 
Ligeledes er fagets målsætning at give de studerende færdighed til at foretage et hensigtsmæssig fremstillingsvalg. 
Undervisningen fokuserer på traditionelle metal- og plastprocesser samt Rapid Prototyping og overfladebehandlinger. 
 
 
Efter endt undervisning kan den studerende på anvendelsesniveau selvstændigt opsøge, vurdere og vælge 
hensigtsmæssige materialer og fremstillingsprocesser, både i forhold til produktet de arbejder med i LOOP projektet 
og i forhold til deres ingeniørvirke.

Undervisningsform: 
Holdundervisning 25 %  
Caseopgaver 20 % 
Projektorienteret undervisning 25 %  
Selvstudium 30 % 
 
Fagområderne søges belyst med eksempler fra virksomhedsprojekterne

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER
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1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Indlevering

Bemærkning 
Kurset er et godkendelsesfag. Hver gruppe har valgt et emne, som  
de ønsker at fremlægge i form af en PowerPoint præsentation på  
10 – 20 sider. 
PowerPoint præsentationen skal omhandle materiale - og  
fremstillingsteknologi for en udvalgt proces. Der er 45 minutter  
til hver gruppe. 
Hele klassen skal deltage, idet vidensoverførsel er en del af  
eksaminationen. 
 
Præstationen bedømmes på: 
- Reel selvstændig informationssøgning. Evnen til at kontakte  
leverandører, Internet og eksperter, for at indsamle information  
om informationsteknologien. 
- Mængden af relevante, faktuelle og anvendelige fakta, som  
direkte kan benyttes af medstuderende. 
- Dybden af den selvstændigt indhentede viden om teknologien. 
- Innovationsgraden af teknologien. 
- Kommunikation af emnet i form af interaktiv PowerPoint,  
tabeller, grafer, figurer, foto, animationer, videoklip, egne  
videooptagelser. Der lægges vægt på rollespil/teater i  
forbindelse med præsentationen. 
- Eksperimenter med hjemkøbte materialer og processer. Indkøb  
aftales med læreren. 
- Eksemplificering, perspektivering og vurdering af teknologien.  
Gerne i relation til det pensum, som er gennemgået i kurset,  
hvis muligt. 
 
Alle i gruppen skal fremlægge. Der er en individuel bedømmelse.  
Der kan stilles spørgsmål til hele pensum.

 

2. Webteknologi I

Formål: 
• Web Technologies: 
The aim of this course is to provide the students with the necessary knowledge to understand, plan, design, develop 
and implement static websites in a valid and syntactically correct manner, using the latest versions of HTML and CSS. 
Students will also learn the basic principles of design for the web and image manipulation for the web, as well as the 
use of XML-related technologies.  
 
• Interaction Design 
The aim of this course is to provide the students with the necessary knowledge to understand and use methods, 
techniques and technologies for a user centric approach to develop interactive products using web technologies. 

Undervisningsform: 
Students work individually with subjects covered by teacher in class lectures and demonstrations. Students work with 
exercises and receive feedback from teacher and other students on their work.

Undervisningssprog: 
English

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Indlevering

Bemærkning 
During the semester the students will work individually on the  
development of a personal portfolio (on-line resume). 
The students will also work in interdisciplinary groups of 4 to  
5 students to develop a static website for a given customer  
assigned and/or approved by AU-IBT.

 

 Specialiseringsforløb
På baggrund af egne ønsker har den enkelte studerende vide muligheder for at sammensætte et 
specialiseringsprogram 
i 7. – 8. og 9. semester, som bedst mulig passer sammen med den enkeltes ønsker til personlig og faglig 
kompetenceudvikling. 
7. – 8. – 9.semester udgør tilsammen Specialiseringsdelen på Business Development Engineer uddannelsen. 
Specialiseringsdelen består af: 
- Ingeniørpraktikken, som genererer 30 ECTS 
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- Specialiseringssemestret, som genererer 30 ECTS 
- Afgangsprojektet, som genererer 30 ECTS 
Specialiseringsdelen genererer i alt 90 ECTS 
I specialiseringsperioden skal der gennemføres et obligatorisk udenlandsophold. Det obligatoriske udenlandsophold 
kan 
gennemføres i henholdsvis 7. – 8. eller 9. semester i forbindelse med ingeniørpraktik, studie på et godkendt 
udenlandsk 
universitet eller i forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet i et tæt samarbejde med en virksomhed. 
Forud for specialiseringsforløbet skal den studerende udarbejde en plan for specialiseringen, så der sikres en 
sammenhæng mellem specialefag, praktikophold og afgangsprojekt. Følgende specialiseringsområder er egnede i 
henhold til Business Development Engineers formål og struktur: 
· Product Management 
· Business Development 
· Supplier Relation Management 
· Entrepreneurship

Modulet består af følgende prøve(r):

1. Business Development

Formål: 
Business Developeren skal fungere som en katalysator i en eksisterende virksomhed og dermed medvirke til 
virksomhedens fornyelse og fremtidssikring. Samtidig skal sikres en målretning af udviklingsaktiviteterne, således at 
de er i overensstemmelse med virksomhedens strategi og den øverste ledelses ønsker. En person i denne jobfunktion 
skal derfor have evnen til at kunne identificere og opbygge nye innovative forretningsområder/-forretningskoncepter 
samt opbygge og lede innovative processer i virksomheden.

Undervisningsform: 
Forelæsninger og projektarbejde

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Projektrapport med mundtligt forsvar. 
 
Intern censur. 

 

2. Entrepreneurship

Formål: 
Mange der starter på BDE studiet har en drøm om at blive selvstændige. Studiet rummer mulighed for, at du kan 
afprøve dine ideer undervejs i forløbet. Fokuseres der gennem studiet på erhvervsområdet Entrepreneurship opnås de 
nødvendige kompetencer til: 
 
• I egen virksomhed, at identificere en mulighed og forfølge den for at skabe nye værdier eller økonomisk succes.  
• At gå ind og konkurrere på et eksisterende marked eller at ændre eller endda skabe et nyt marked.  
• Gennem aktiv ledelse at forme virksomheden med henblik på at optimere dens udvikling gennem alle faser af dens 
livscyklus.  
• At etablere tværfagligt netværk med relevante komplementære kompetencer. 

Undervisningsform: 
Forelæsninger og projektarbejde

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Forsvar

Bemærkning 
Projektrapport med mundtligt forsvar. 
 
Intern censur. 

 

3. Product Management

Formål: 
Product Management har fokus på de fremadrettede/down-stream aktiviteter i virksomheden. Der tages udgangspunkt 
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i en indgående forståelse af kunderne og evnen til at transformere disses adfærd/behov til unikke virksomhedsydelser. 
Product Management er relevant i forhold til en lang række jobfunktioner som produktchef, marketingchef, Key Accont 
Manager, salgschef, Area Manager, konsulent m.v. Stillingen som produktchef vil variere meget fra virksomhed til 
virksomhed. I nogle virksomheder indbefatter stillingen kun det markedsføringsmæssige ansvar for et produkt
(område), mens den i andre tilfælde omfatter totalansvar for udvikling, produktion og markedsføring for et produkt. 
Normalt vil de studerende have fokus på udvikling og markedsføring af produkter og tjenesteydelser til det industrielle 
marked, men der intet til hinder for, at man kan specialisere sig imod konsumentvaremarkedet. 

Undervisningsform: 
Forelæsninger og projektarbejde

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    -

Bemærkning 
Projektrapport med mundtligt forsvar. 
 
Intern censur. 

 

4. Supplier Relations Management

Formål: 
Supplier Relations Management” har fokus på virksomhedens up- og downstream aktiviteter og specielt indkøb. 
Udviklingen i de senere år har betydet, at indkøb er blevet et strategisk vigtigt parameter for mange virksomheder. 
Indkøbene har skiftet karakter fra at være indkøb af standardvarer og simple underleverancer til at være fælles 
udvikling af højteknologiske produkter eller total outsourcing af produktionen. De nødvendige kompetencer i 
indkøbsafdelingen skifter således totalt, og indkøberen må være lidt af en multikunstner, der både skal være i stand til 
at se indkøbet i et strategisk perspektiv, forstå de teknologiske, udviklingsmæssige og kommercielle komponenter der 
skal indgå i samhandlen, være i stand til forhandle med og overbevise leverandøren samt koordinere internt i 
virksomheden. Mange stillingskategorier har relation til denne specialisering, hvor indkøber, indkøbschef, controller og 
produktionskoordinator er de vigtigste.

Undervisningsform: 
Forelæsninger samt gruppearbejde

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Forsvar

Bemærkning 
Projektrapport med mundtligt forsvar. 
 
Intern censur. 

 

 Specialiseringsforløb, fortsat
På baggrund af egne ønsker har den enkelte studerende vide muligheder for at sammensætte et 
specialiseringsprogram 
i 7. – 8. og 9. semester, som bedst mulig passer sammen med den enkeltes ønsker til personlig og faglig 
kompetenceudvikling. 
7. – 8. – 9.semester udgør tilsammen Specialiseringsdelen på Business Development Engineer uddannelsen. 
Specialiseringsdelen består af: 
- Ingeniørpraktikken, som genererer 30 ECTS 
- Specialiseringssemestret, som genererer 30 ECTS 
- Afgangsprojektet, som genererer 30 ECTS 
Specialiseringsdelen genererer i alt 90 ECTS 
I specialiseringsperioden skal der gennemføres et obligatorisk udenlandsophold. Det obligatoriske udenlandsophold 
kan 
gennemføres i henholdsvis 7. – 8. eller 9. semester i forbindelse med ingeniørpraktik, studie på et godkendt 
udenlandsk 
universitet eller i forbindelse med udarbejdelse af afgangsprojektet i et tæt samarbejde med en virksomhed. 
Forud for specialiseringsforløbet skal den studerende udarbejde en plan for specialiseringen, så der sikres en 
sammenhæng mellem specialefag, praktikophold og afgangsprojekt. Følgende specialiseringsområder er egnede i 
henhold til Business Development Engineers formål og struktur: 
· Product Management 
· Business Development 
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· Supplier Relation Management 
· Entrepreneurship

Modulet består af følgende prøve(r):

1. Business Development

Formål: 
Business Developeren skal fungere som en katalysator i en eksisterende virksomhed og dermed medvirke til 
virksomhedens fornyelse og fremtidssikring. Samtidig skal sikres en målretning af udviklingsaktiviteterne, således at 
de er i overensstemmelse med virksomhedens strategi og den øverste ledelses ønsker. En person i denne jobfunktion 
skal derfor have evnen til at kunne identificere og opbygge nye innovative forretningsområder/-forretningskoncepter 
samt opbygge og lede innovative processer i virksomheden.

Undervisningsform: 
Forelæsning og gruppearbejde

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Forsvar

Bemærkning 
Projektrapport med mundtligt forsvar. 
 
Intern censur. 

 

2. Entrepreneurship

Formål: 
Mange der starter på BDE studiet har en drøm om at blive selvstændige. Studiet rummer mulighed for, at du kan 
afprøve dine ideer undervejs i forløbet. Fokuseres der gennem studiet på erhvervsområdet Entrepreneurship opnås de 
nødvendige kompetencer til: 
 
• I egen virksomhed, at identificere en mulighed og forfølge den for at skabe nye værdier eller økonomisk succes.  
• At gå ind og konkurrere på et eksisterende marked eller at ændre eller endda skabe et nyt marked.  
• Gennem aktiv ledelse at forme virksomheden med henblik på at optimere dens udvikling gennem alle faser af dens 
livscyklus.  
• At etablere tværfagligt netværk med relevante komplementære kompetencer. 

Undervisningsform: 
Forelæsninger og gruppearbejde

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Forsvar

Bemærkning 
Projektrapport med mundtligt forsvar. 
 
Intern censur. 

 

3. Product Management

Formål: 
Product Management har fokus på de fremadrettede/down-stream aktiviteter i virksomheden. Der tages udgangspunkt 
i en indgående forståelse af kunderne og evnen til at transformere disses adfærd/behov til unikke virksomhedsydelser. 
Product Management er relevant i forhold til en lang række jobfunktioner som produktchef, marketingchef, Key Accont 
Manager, salgschef, Area Manager, konsulent m.v. Stillingen som produktchef vil variere meget fra virksomhed til 
virksomhed. I nogle virksomheder indbefatter stillingen kun det markedsføringsmæssige ansvar for et produkt
(område), mens den i andre tilfælde omfatter totalansvar for udvikling, produktion og markedsføring for et produkt. 
Normalt vil de studerende have fokus på udvikling og markedsføring af produkter og tjenesteydelser til det industrielle 
marked, men der intet til hinder for, at man kan specialisere sig imod konsumentvaremarkedet. 

Undervisningsform: 
Forelæsninger og projektarbejde

Undervisningssprog: 
Dansk
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PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Forsvar

Bemærkning 
Projektrapport med mundtligt forsvar. 
 
Intern censur. 

 

4. Supplier Relations Management

Formål: 
Supplier Relations Management” har fokus på virksomhedens up- og downstream aktiviteter og specielt indkøb. 
Udviklingen i de senere år har betydet, at indkøb er blevet et strategisk vigtigt parameter for mange virksomheder. 
Indkøbene har skiftet karakter fra at være indkøb af standardvarer og simple underleverancer til at være fælles 
udvikling af højteknologiske produkter eller total outsourcing af produktionen. De nødvendige kompetencer i 
indkøbsafdelingen skifter således totalt, og indkøberen må være lidt af en multikunstner, der både skal være i stand til 
at se indkøbet i et strategisk perspektiv, forstå de teknologiske, udviklingsmæssige og kommercielle komponenter der 
skal indgå i samhandlen, være i stand til forhandle med og overbevise leverandøren samt koordinere internt i 
virksomheden. Mange stillingskategorier har relation til denne specialisering, hvor indkøber, indkøbschef, controller og 
produktionskoordinator er de vigtigste.

Undervisningsform: 
Forelæsninger og projektarbejde

Undervisningssprog: 
Dansk

PRØVEFORMER

1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag

Individuel Kombineret 
skriftlig og 
mundtlig

-    Forsvar

Bemærkning 
Projektrapport med mundtligt forsvar. 
 
Intern censur. 
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4. Studieordningens regelbestemmelser

Praktik og værkstedspraktik 

Merit og fleksibilitet 
Studienævnet har mulighed for at godkende merit fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution, 
jf. eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser, 
VTU, § 35 se http://www.au.dk/da/regler/2004/bek867

Til- og afmelding af prøver 
Tilmelding til prøve sker via Studerendes selvbetjening se: http://www.au.dk/da/studerende  
For tilmeldings- og afmeldingsregler samt procedurer se Universitetets regler om eksamen http://www.au.dk/da/56-
02.htm

Stave- og formuleringsevne 
Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog prøven er aflagt på, indgår den studerendes stave- 
og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i 
bedømmelsen af den samlede målopfyldelse.  
 
Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver, uanset hvilket sprog prøven afholdes på, indgår den studerendes 
mundtlige fremstillingsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens den mundtlige fremstillingsevne indgår 
modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse.

Regler for større skriftlige afleveringer: 
Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. 
En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af 
normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. 
Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.

Mulighed for brug af PC ved prøver 
Tilbydes brug af pc sker det efter Universitetets regler om brug af pc ved prøver se http://www.au.dk/da/56-05.htm

Dispensationer 
En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. 
Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation.  
Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender 
studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium).  
En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen 
umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges 
dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, 
udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder 
ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.

Anke og klage 
Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og 
begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad der ønskes opnået med klagen.  
 
Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen, 
bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser, VTU, kapitel 8 se 
http://www.au.dk/da/regler/2004/bek867

Om prøver 
De nærmere bestemmelser om hvordan, og i hvilket omfang, den studerende skal have deltaget i undervisningen ved 
prøveformen undervisningsdeltagelse fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. 
 
Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig 
problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, 
citathåndtering, mv). 
 
Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan præsentere et fagligt 
stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en faglig konstruktiv dialog 
 
Love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet kan findes i Universitetets elektroniske regelsamling på 
http://www.au.dk/da/regler 
 
NB: Eventuel anvendelse af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 
2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), §§ 14, 15, 16 og 17 skal fremgå her. Dvs. 
fx bestemmelser om at to eller flere prøver bestås på et samlet karaktergennemsnit, at en prøve kan bestå af flere 
delprøver, vægtningen af de enkelte prøver, og evt. udregning af eksamensgennemsnit. 
 
F.eks. 
 
Alle prøvers resultater fremgår af eksamensresultatet (beviset) med deres ECTS-vægt. 
Der beregnes et gennemsnit med en decimal af alle graduerede bedømmelser. Hver bedømmelse indgår i beregningen 
med sin ECTS-vægt.

 

5. Ændringer til Studieordningen

Dato: Bemærkning: Ikrafttrædelse

26-04-2010 Værkstedskurser på det første studieår er obligatoriske og skal være 
godkendt på baggrund af deltagelse. De er dog ikke længere 

26-04-2010
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selvstændige prøver i strukturen, fordi alle prøver skal være delelige 
med 5 ECTS points.

11-12-2009 Engelsk oversættelse nu komplet. 11-12-2009

09-12-2009 Engelsk oversættelse færdig 01-09-2008

30-11-2009 Ændret betegnelse. 30-11-2009

23-11-2009 Regler præciseret 01-09-2009

23-11-2009 På BDE studiets 3. semester er der et valg mellem Materialer og 
Webteknologi.  
 
Valgfag på 4. semester: Her kan de studerende - forudsat de har fulgt 
og bestået Webteknologi 1 - vælge Webteknologi 2 ELLER et af de 
generiske AU-HIH valgfag.

01-09-2009
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