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Dagsorden

• Opbygning af 6. – 7. semester

• Valgfagshjemmeside

• Forhåndsgodkendte kurser

• Ikke forhåndsgodkendte kurser

• Spørgsmål 
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6. – 7. semester
Semesterets opbygning:

• 35 ECTS valgfag – Alle dimitterer med 210 ECTS 

• ST/E/I/EE-6BAC + ST/E/I/EE-7BAC

• Check studiekalenderen for starttidspunkt!

1. Semester 2. Semester 3. semester 4. semester 5. Semester 6. semester 7. semester

Grundlæggende del
-5IPR

Praktik

Valgfag Valgfag

Valgfag Valgfag

Valgfag

-7BAC
Bachelor

Valgfag

Valgfag

-6BAC

Forberedelse til 

Bachelor



Per Lysgaard

X6BAC og X7BAC

• Forberedelse til bachelorprojektet hedder 
afhængigt af hvilken retning du gå på: 
ST/E/I/EE-6BAC

• Og bachelorprojektet hedder: ST/E/I/EE-7BAC

• HUSK 

I skal selv tilmelde jer X6BAC og X7BAC!
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Valgfagshjemmeside

• http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer
/undervisningdiplom/valgfag-for-diplomingenioerer-
katrinebjerg/

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisningdiplom/valgfag-for-diplomingenioerer-katrinebjerg/
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Forhåndsgodkendte kurser

Valgfagshjemmesiden viser: 

• Info om de kurser der er vores egne. 

– Kurser for ST, E, IKT og EE. 

– Hvem der kan tage hvilke kurser.

– Skemaplacering

• Andre forhåndsgodkendte kurser.

– Bemærk at der ikke kan tages skemahensyn

– Husk at tjekke skemapladser før studiestart
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Ikke forhåndsgodkendte kurser

• Ønskes et kursus, der ikke står i uddannelses  
retningens studieoversigt (på stads), skal man 
søge forhåndsmerit.

• Det gælder andre kurser på Katrinebjerg eller det 
øvrige AU 

• Søg forhåndsmerit på: mit.au.

Bemærk at der ikke kan tages skemahensyn!

Husk at tjekke skemapladser lige før studiestart
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Deadlines 
Valg af fag til efteråret foregår på stads: 

1. - 7. maj, 201X
Valg af fag til foråret foregår på stads: 

1. - 7. november, 201X

Deadline for afmelding af kursus er:
Sidste hverdag før undervisningsstart, for hvert semester

VIGTIGT:
Efter undervisningens begyndelse kræver det en ansøgning om dispensation 
med angivelse af usædvanlige forhold som begrundelse for ønske om 
framelding.
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?

Du kan få svar på evt. spørgsmål:

til ”spørgetimen om valgfag”

Her vil underviserne være tilstede i lokale 
S009/013, sådan at du kan få svar på eventuelle 
spørgsmål om de enkelte fag.

Check studiekalenderen for tidspunktet


