
Invitation til projektsamarbejde med Elektronik- og Elektrisk Energiteknologi 

Ingeniør uddannelserne ved Aarhus Universitet i Herning 

 

Kære samarbejdspartner 

 

Som en del af 5. semester på Elektronik- og Elektrisk Energiteknologi ingeniøruddannelsen ved Aarhus 

Universitet i Herning, skal de studerende løse en konkret aftalt opgave for en virksomhed.  

 

Ligger din virksomhed derfor inde med en eller flere opgaver, I måske ikke selv har tid til at lave, har I nu 

mulighed for at indsende jeres projektbeskrivelse(r). Emneområdet kan være elektronik, software, 

reguleringsteknik, Energioptimering, Energisystemer, PLC, interaktionsdesign m.v. 

 

Projektforløbet 

De studerende arbejder på deres virksomhedsprojekt fra mandag i uge 35 til og med uge 51, hvorefter de 

eksamineres i Januar 2022. Projektet vil typisk blive udført af et team bestående af tre studerende. 

 

De studerende arbejder meget brugerorienteret og vil afholde flere møder med jer undervejs i forløbet for 

at sikre, at det de korrekte specifikationer, der arbejdes på. Desuden laver de studerende et antal 

prototyper samt en funktionsdygtig ’proof of concept’-model. Som virksomhed har I alle projektrettigheder, 

og der vil blive lavet en fortrolighedsaftale, ligesom de studerende arbejder med projektet i et lokale, ingen 

andre har adgang til.  

 

Projektbeskrivelsen 

Hvis din virksomhed er interesseret ovenstående, kan du sende en kort beskrivelse af projektet på ½ A4-

side til undertegnede snarest og senest fredag den 21. maj. Herefter vil jeg sørge for, at det kommer med 

i projektkataloget over virksomhedsprojekter, de studerende kan vælge ud fra, inden de går på 

sommerferie.  

Ønsker du at promovere din projektbeskrivelse for de studerende i Herning, bedes du angive dette i feltet 

’Emne’ (’Subject’). Herefter vil jeg arrangere et møde mellem jer og de studerende. 

 

Kender du til andre i din virksomhed, som kan have projekter liggende, må du meget gerne videresende 

denne e-mail til ham/hende.  

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at skrive eller ringe.  

 
Med venlig hilsen 
 
Henning Slavensky 
Lektor 
Gruppeleder, Virksomhedskoordinator 

Aarhus Universitet 
Institut for Elektro- og Computerteknologi 
Birk Centerpark 15 
7400 Herning 

    
Master i IT , B.Sc.E.E, 
  
Mobil:  +45 52177680 
E-mail: hesl@ece.au.dk 

Tlf.: +45 8716 6954 
Web: www.ece.au.dk 

 

mailto:hesl@ece.au.dk
http://www.ece.au.dk/

