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Fondens formål er at yde støtte til uddannelsesaktiviteter m.v. med tilknytning til ingeniør-
uddannelserne og adgangskursus til ingeniøruddannelserne ved Faculty of Technical Sci-
ences Aarhus Universitet 
 
Støttemulighederne er i vedtægt §3 for Jubilæumsfonden konkretiseret ved, at fonden kan 
yde støtte til: 

1. Aktiviteter og udviklingsopgaver af enhver art, der bidrager til eller vedrører studie-
miljøet for ingeniøruddannelserne og adgangskursus til ingeniøruddannelserne, 

2. Publikationer der udgår fra eller har betydning for ingeniøruddannelserne og ad-
gangskursus til ingeniøruddannelserne, 

3. Udsmykning af fællesområder for ingeniøruddannelserne og adgangskursus til ingeni-
øruddannelserne.  

Politikken for bevilling af støtte er primært at støtte formål nævnt under pkt. 1 og med fokus 
på støtte til indkøb af udstyr og materiale, som kan bruges længerevarende/flere gange og 
som kommer et større antal af de studerende til gavn.  

Det kan være materiale og udstyr, som kan betyde udvikling af nye aktiviteter såvel i forbin-
delse med studiestart som gennem uddannelsen, og som fremmer et godt socialt studiemiljø 
og aktivt samvær mellem de studerende ved siden af de undervisningsrelaterede aktiviteter.  

Normalt gives der ikke støtte til vedligehold af udstyr. Ved støtte til indkøb af udstyr er der 
fokus på, at det sikres, at udstyret kan anvendes og opbevares forsvarligt. Oftest er støtten 
betinget af, at en studenterorganisation, eksempelvis Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus 
(RIA), påtager sig administration og vedligehold af udstyr og materiale. 

Formål af enkeltstående karakter, der kan ydes støtte til, kan være foredrag eller underhold-
ning, som har interesse for en større andel af studerende gerne på tværs af de fire ingeniørin-
stitutter samt adgangskursus, og som vurderes at medvirke til social trivsel. 

Der kan ydes støtte til indretning af studiemiljø med møbler ud over standard undervisnings-
borde, stole og tavler. Sidstnævnte forventes finansieret af fakultetet, institutter og afdeling.  

Støtte til udsmykning af fællesområder er igen udsmykning ud over, hvad der kan forventes 
finansieret af fakultetet, institutter og afdeling. Ved ønske om større udsmykning henvises 
eksempelvis til Statens Kunstfond.  

Der støttes ikke aktiviteter som kurser eller deltagelse i arrangementer eller seminarer, hver-
ken for studerende eller medarbejdere 

Støtte til publikationer har været yderst begrænset, og kun i forbindelse med aktiviteter, som 
er tæt knyttet til Ingeniørhøjskolens historie. Der ydes ikke støtte til publikationer relateret 
til udviklings- og forskningsprojekter. 
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