Studieeordning for

A tottek
Aut
kno
ologg
Errhvervsakad
demiuddan nelsen (AK)) inden for autoteknolo
a
ogi

August 20
012

Erhvervssakademie
et Lillebælt
000 Odensse C
Munke Mosee Allé 9, 50

Indholdsffortegnelsse
Generelt ................................................................................................................................................................. 3
Forord ................................................................................................................................................................ 3
o titel .............................................................................................................................. 3
Uddanneelsens navn og
Uddanneelsens formål og mål for læringsudbyttte............................................................................................ 3
Uddannelseens struktur ....................
.
..................................................................................................................... 5
Kerneom
mråder ................................................................................................................................................... 6
Obligatorrisk del .................................................................................................................................................. 6
Specialiseeringsdel .............................................................................................................................................. 6
Undervisnin
ngs‐ og arbejjdsformer ......................................................................................................................... 7
Studieaktiviitet ....................................................................................................................................................... 7
Adgangskraav og merit ............................................................................................................................................ 7
Uddannelseens kerneom
mråder (65 EC
CTS) ............................................................................................................... 8
Kerneom
mråde ‐ Tekno
ologi og desiggn (20 ECTS)) ................................................................................................ 8
Kerneom
mråde ‐ Optim
mering og rep
paration (10 ECTS) ...................................................................................... 8
Kerneom
mråde ‐ IT‐hån
ndtering (5 ECTS)
E
............................................................................................................. 8
Kerneom
mråde ‐ Rådgivning og formidling (5 ECCTS) ......................................................................................... 9
Kerneom
mråde ‐ Komm
munikation (5
5 ECTS) ......................................................................................................... 9
Kerneom
mråde‐ Salg og service (4 ECTS)
E
.......................................................................................................... 10
0
Kerneom
mråde‐ Drifts‐‐ og økonomiledelse (5 E CTS) ....................................................................................... 10
0
Kerneom
mråde ‐ Perso
onaleledelse (5 ECTS) ..................................................................................................... 10
0
Kerneom
mråde ‐ Kvalittet og sikkerh
hed (3 ECTS) .............................................................................................. 11
Kerneom
mråde ‐ Dokumentation (3
3 ECTS) ....................................................................................................... 11
Obligatoriskke uddannelsses elemente
er (65 ECTS) .............................................................................................. 12
Valgfrie Udd
dannelseseleementer (25 ECTS), som ffastlægges af
a den enkeltte uddannelsse. .............................. 19
9
Praktik (15 ECTS) .................................................................................................................................................. 22
Afsluttendee afgangsprojjekt (15 ECTSS) ................................................................................................................ 23
Eksamensorrdning ................................................................................................................................................ 24
4
Andre forho
old ...................................................................................................................................................... 26
6
Ikrafttræden og revision
n m.v. ............................................................................................................................. 27
7
Lovgrundlagg ......................................................................................................................................................... 27
7

2
Studieordn
ning Autoteknolog, Auggust 2012

Generelt

Forord
Denne studieordning err en orientering til nuværrende og kom
mmende studerende på autoteknolo
og
uddannelseen. Regler, reettigheder ogg forpligtelseer er fastlagt og der beskrives også krrav til de stud
derende om
f.eks. prøveer, eksamen, mødepligt o.l.
o
Studieordniingen er opd
delt i en instittutions del oog en fælles del,
d som er sammenskrev
s
vet i dette dokument.
Institutionsdelen er møntet på EAL‐Odense og ffællesdelen repræsenter
r
er de genereelle retningsllinjer for
alle der udb
byder autoteeknolog udda
annelsen.

elsens nav
vn og titell
Uddanne
Uddannelseens navn er Erhvervsakad
E
demiuddann elsen (AK) in
nden for auto
oteknologi. D
Dimittendern
ne fra
uddannelseen har ret til at anvende betegnelsen
b
Autoteknolo
og AK. På engelsk skal annvendes bete
egnelsen
Academy Prrofession Deegree Program
mme in Autoomotive Tech
hnology.

elsens forrmål og mål
m for lærringsudby
ytte
Uddanne
Formålet m
med uddannelsen er, at kvvalificere denn uddannede
e til selvstæn
ndigt at kunnne arbejde med
m
mering af auttoteknologisske produkter, herunder ttil at kunne kombinere
diagnosticering, reparattion og optim
teori og praaktik samt tilegne sig ny viden
v
inden ffor det autottekniske område. Formå let er endvid
dere, at
kvalificere d
den uddanneede til selvstæ
ændigt at kuunne forestå ledelses‐ og rådgivningssmæssige opgaver inden
for autoområdet.
Uddannelseens mål for læ
æringsudbytttet omfatterr den viden, de færdigheder og komppetencer, som en
uddannet autoteknologg skal opnå i uddannelsenn.
Mål for lærringsudbytte
e for Autotek
knologen
Viden
Den uddann
nede har viden om
1. teknolo
ogi og design på produkt‐‐ og komponnentniveau,
2. konstru
uktions‐ og materialefors
m
tåelse,
3. elektron
niske princip
pper og syste
emer,
4. køretekkniske system
mer og køretøjsdynamik,

3
Studieordn
ning Autoteknolog, Auggust 2012

5. it‐systemer, som redskab for fejjlfinding og ddiagnosticeriing.
6. salg og service med fokus på kundepleje,
og økonomileedelse og
7. drifts‐ o
8. personaaleledelse.

Færdighedeer
Den uddann
nede kan
1. anvende sin autoteknologiske viden i forbinndelse med diagnosticerin
d
ng, fejlfindinng, reparation og
optimerring af køretøjer, samt i forbindelse
f
m
med den fagglige kommun
nikation medd importør og
o
produceent,
2. udvælge og anvende korrekt væ
ærktøj og avaanceret måle
eudstyr og væ
ærktøj i forhoold til given opgave,
3. formidle opgaver, lø
øsningsforsla
ag og teknoloogisk viden til
t dem, der skal
s udføre dde tekniske
arbejdsopgaver,
ntation i forh
hold til skadeer, service, re
eparation og
g reklamationnsbehandling, på såvel
4. udarbejjde dokumen
dansk som engelsk og
5. anvende et brancheerelevant fre
emmedsprogg i den dagligge kommunikkation med kkunder og an
ndre i
brancheen.

Kompetenccer
Den uddann
nede kan:
1. tilegne sig færdigheeder og ny vid
den inden foor fagområde
et,
2. selvstæ
ændigt håndteere teknisk kompleks
k
fej lfinding,
3. systemaatisk håndtere kompleksse teknologisske problemsstillinger i forbindelse meed lokaliserin
ng af
kompleekse fejl og i forbindelse
f
med
m optimerring af køretøjer i racing‐‐teams,
o elektronissk optimerin g af et kørettøjs køreegen
nskaber,
4. foretage mekanisk og
5. håndterre systemer og metoder til effektiviseering af servvice og fejlfinding,
6. håndterre overordneet ledelse, drrift, økonom istyring, kvalitetsstyring og sikkerheddsstyring af værkstedet,
v
herunder varetage administrativ
a
ve og uddan nelsesmæsssige personaleforhold og
7. håndterre kundeservvice, salg og formidling aaf autotekniske produkter på en sådaan måde, at der
d skabes
gode ku
unde‐ og leveerandørforho
old.

4
Studieordn
ning Autoteknolog, Auggust 2012

Uddannelsens sttruktur
Autoteknolo
og uddannellsen er en fuldtids uddannnelse, som er
e nominerett til 2 år. Denn fordeler sigg over 4
semestre, h
hvilket svarerr ti l i alt 120 ECTS. I ECTSS repræsente
erer 60 pointt den studereendes arbejd
dsindsats
for et helt sstudieår, men
ns 30 point gives
g
for et s emester. ECTTS‐point tildeles de studeerende, der fuldfører
uddannelseens elementeer tilfredsstillende ved att bestå eksam
miner eller andre formerr for bedømm
melse.
Uddannelseen er opdelt i følgende ellementer:
‐
‐

Obligatorisk dell – obligatoriiske uddanneelseselementer (65 ECTS
S)
Speecialiseringsd
del, som besttår af valgfriee uddannelseselementerr der giver udddannelsen på det
enkkelte uddann
nelsessted en
n særlig prof il(25 ECTS), en
e praktik de
el (15 ECTS) oog afgangsprrojekt (15
ECTTS).

1
1. semester

2.
2 semestter

3.
3 semestter

4 . semester

Obligatorisk
O
del
Obligatorisske uddannelsses elementerr
65 ECTS

Sp ecialiseringgsdel
Valgfrie
e uddannelsess elementer
25 ECTS
Praktikk
15 ECTTS
Afgangs
projektt
15 ECTS

ur 1: Uddann
nelses struktur
Figu
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Kerneom
mråder
Uddannelseen er opdelt i et antal kerrneområderr, som beskriver de overo
ordnede læriingsmål for
uddannelseen. Til hvert kerneområde
k
e er der tilknnyttet ét eller flere obliga
atoriske uddaannelseselem
menter.

Obligatorisk del
Obligatoriskke uddannelsseselemente
er er tilknytteet følgende kerneområd
k
er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Teknolo
ogi og design
n.
Optimeering og reparation.
IT‐hånd
dtering.
Rådgivn
ning og formidling.
Kommu
unikation.
Salg og service.
og økonomileedelse.
Drifts‐ o
Personaaleledelse.
Kvalitett og sikkerheed.
Dokumeentation.

Specialisseringsdel
I specialiserringsdelen giver uddanne
elsesstedet uuddannelsen en særlig prrofil gennem
m tilrettelægggelse af de
valgfrie elem
menter, ligessom den stud
derende får mulighed for specialisering gennem valg af prakttiksted og
afgangsprojjekt

Praktikperio
ode
Den studereende gennem
mfører et pra
aktikforløb m
med tilknytniing til en elle
er flere virksoomheder, ogg fordyber
sig i særligee erhvervsretttede projektter inden forr uddannelse
ens mål. Prakktikforløbet kkan gennemføres i
Danmark eller udlandett.

Afsluttendee projekt
I det afslutttende projekkt skal den studerende deemonstrere sine
s evner til at forbindee teori og
erhvervspraaksis. Her er tilknyttet en
n vejleder fraa erhvervslive
et. Det afslutttende eksam
mensprojektt kan
gennemførees i relation til
t dansk og udenlandsk
u
vvirksomhed.
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Underviisnings‐ og
o arbejd
dsformerr
Undervisnin
ngen på auto
oteknologudd
dannelsen fooregår som en
e dynamisk,, interaktiv pproces, hvor
hovedvægteen lægges påå de studere
endes aktive deltagelse. De
D studerend
de tager ansvvar for egen læring, og
såvel de stu
uderende som
m underviserne bidragerr konstruktivt til læreprocessen.
Undervisnin
ngen foregårr som en kom
mbination af holdunderviisning, projektarbejde i ggrupper og in
ndividuelt
arbejde ‐ offtest med tvæ
ærfaglige pro
oblemstillingger og altid med
m et anven
ndelsesoriennteret udgangspunkt.
For at sikre den optimalle faglige ind
dlæring og peersonlige udvvikling hos den enkelte sstuderende anvender
a
autoteknolo
oguddannelssen varieret pædagogik
p
m
med hovedvæ
ægten lagt på dialog, dis kussion og projekter.
p
Undervisnin
ngen tilrettellægges varie
eret bl.a. gennnem holdun
ndervisning, arbejde
a
i teaams, tværfagglige cases,
temaarbejd
de, gæsteforeelæsninger, virksomheds
v
sbesøg og prrojektarbejde
e.

ktivitet
Studieak
Erhvervsakaademiet Lilleebælt forventter at den sttuderende err studieaktiv og møder o p til og delta
ager aktivt i
den planlaggte undervisn
ning, samt att den studereende deltage
er i stillede te
ests og interrne prøver. Der
D skal
være en tilffredsstillendee aflevering af alle stilledde opgaver.

Yderligere fforudsætningger formulerres af de enkkelte faglære
er.

Adgangsskrav og merit
Adgangskraavene til uddannelsen fre
emgår af Adggangsbekend
dtgørelsen.
Ansøgere, ssom ikke har de angivne niveauer, vil kunne optages, hvis de ud fra en meerit‐ og real‐
kompetenceafklaring vu
urderes egne
ede.

Ansøgere, ssom opfylderr adgangskra
avene, kan tilldeles merit på grundlag af realkomppetenceafklaring,
relevant erh
hvervserfarin
ng fra virksom
mheder ellerr anden natio
onal‐/interna
ational viderregående uddannelse.
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Uddanneelsens kerneområde
er (65 ECTTS)

Kerneområåde ‐ Tekno
ologi og dessign (20 ECTTS)
Læringsmåll
Den studereende kan
 med
d baggrund i sin tekniske
e og naturviddenskabelige
e viden arbejde med mekkaniske,
elekktroniske, hyydrauliske, pneumatiske samt termo‐‐ og aerodyn
namiske
pro
oblemstillingeer i sin dagligge rådgivningg af kunder og
o virksomhe
edens medarrbejdere
 sættte sig ind i nye
n teknologier, herundeer vurdere ko
onsekvenser og mulighedder,
og o
omsætte dem
m til dagligt praksisarbejjde
 arbejde med ko
omplekse tekknologiske prroblemstillin
nger
Indhold fra følgende ob
bligatoriske elementer
e
 Inno
ovation, tekn
nologi og designforståelsse
 Motor og drivlin
ne
 Karosseri og strruktur
 Sikkkerhed‐ og SRS‐systemerr

Kerneområåde ‐ Optim
mering og re
eparation (110 ECTS)
Læringsmåll
Den studereende kan
 arbejde med mekanisk/elekktronisk optim
mering af et køretøjs kørreegenskabeer.
ontrol af et kkøretøjs dataa
 anvvende en dattalogger til ko
 arbejde systematisk‐analytisk på køretøøjsplan med henblik
h
på:
o at findee komplekse fejl hurtigt oog præcist
o løbende optimeringg af køretøjeer under drifttsforhold.
Indhold fra følgende ob
bligatoriske elementer
e
d
tekn
nik
 It, aanalyse‐ og diagnose
 Mekanisk optim
mering
 Elekktronisk optiimering

Kerneområåde ‐ IT‐hån
ndtering (5 ECTS)
Læringsmåll
Den studereende kan
 anvvende IT til dataregistreriing, dataopsaamling og ‐b
bearbejdning samt driftsssimulering aff bilens
systtemer.
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Indhold fra følgende ob
bligatoriske elementer
e
 It, aanalyse‐ og diagnose
d
tekn
nik
 Kom
mfort, perforrmance og te
eleudstyr
 Motor og drivlin
nie
nisk dokumen
ntation
 Kvaalitet og tekn

Kerneområåde ‐ Rådgivning og fo
ormidling (55 ECTS)
Læringsmåll
Den studereende kan
 rådgive kunder og virksomh
hedens medaarbejdere vedr. miljø‐ og produkt‐ ogg produktions‐
mæ
æssige forhold, samt forhold omkringg emission, bortskaffelse og recycling
 rådgive virksom
mhedens ansa
atte vedr. økkonomiske‐ og
o markedsfø
øringsmæssiige forhold
 via træning, kurrser, oplæg og
o lignende, formidle sin teknologiske viden til ennkeltpersone
er og
grupper.
Indhold fra følgende ob
bligatoriske elementer
e
 Kom
mmunikation
n og service
 Øko
onomi og orgganisation
 Tekknologisk råd
dgivning og fo
ormidling
 Perrsonaleledelsse

Kerneområåde ‐ Komm
munikation (5 ECTS)
Læringsmåll
Den studereende kan
 anvvende psykollogiske‐ og kommunikativve færdigheder i den dag
glige omgangg med kunde
er,
virkksomhedens medarbejde
ere og imporrtører/bilfabrrikker
 anvvende et bran
ncherelevant fremmedspprog i den daaglige komm
munikation m
med kunder og
o andre i
branchen.

Indhold fra følgende ob
bligatoriske elementer
e
 Perrsonaleledelsse
 Kom
mmunikation
n og service
 Tekknisk rådgivning og formidling
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Kerneområåde‐ Salg ogg service (4
4 ECTS)
Læringsmåll
Den studereende kan
 foreestå kundeseervice, salg og
o formidlingg af autotekn
nologiske pro
odukter på e n sådan måd
de, at der
skabes gode kunde ‐ leveran
ndør forholdd
agner og andden markedssføring
 tilreettelægge mindre kampa
 servvicere kundeer omkring betjening, veddligeholdelse
e, sikkerhed og miljømæ ssige forhold
d
ved
drørende auttotekniske prrodukter
 foreestå koordinering af de tekniske aspeekter omkrin
ng skadesana
alyse, reklam
mationsbehan
ndling,
garaanti og kulan
ncesager
 hån
ndtere system
mer og meto
oder til effekttivisering af service og fe
ejlfinding
Indhold fra følgende ob
bligatoriske elementer
e
 Kom
mmunikation
n og service
 Tekknologisk råd
dgivning og fo
ormidling
 Øko
onomi og orgganisation
 Inno
ovation, tekn
nologi og designforståelsse

Kerneområåde‐ Drifts‐‐ og økonom
miledelse (55 ECTS)
Læringsmåll
Den studereende kan
 foreestå den oveerordnede drrift, regnskabb og afrapportering vedrørende værkkstedet
 vareetage admin
nistrative forhold omkringg værkstede
ets produkterr, ydelser og opgaver gen
nerelt
 udaarbejde økon
nomiske anallyser og proggnoser vedr. intern drift og optimerinng
Indhold fra følgende ob
bligatoriske element
e
 Øko
onomi og orgganisation

Kerneområåde ‐ Perso
onaleledelse
e (5 ECTS)
Læringsmåll
Den studereende kan
 vareetage admin
nistrative og uddannelsessmæssige forhold omkrin
ng personalee
 rådgive og coacche såvel den
n enkelte meekaniker, som
m hele værksstedet om uddfordringer og
o
fejlffinding/optim
mering.
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Indhold fra følgende ob
bligatoriske elementer
e
 Perrsonaleledelsse
onomi og orgganisation
 Øko
 Kom
mmunikation
n og service
 Tekknologisk råd
dgivning og fo
ormidling

Kerneområåde ‐ Kvalittet og sikkerhed (3 ECTTS)
Læringsmåll
Den studereende kan
 hån
ndtere overo
ordnet kvalite
etsstyring ogg sikkerhedssstyring af væ
ærkstedet
Indhold fra følgende ob
bligatoriske element
e
 Kvaalitet og tekn
nisk dokumen
ntation

mentation (3 ECTS)
Kerneområåde ‐ Dokum
Læringsmåll
Den studereende kan
 udaarbejde doku
umentation i forhold til s kader, servicce, reparation og reklamaationsbehan
ndling, på
såvel dansk som
m engelsk.
Indhold fra følgende ob
bligatoriske element
e
 Kvaalitet og tekn
nisk dokumen
ntation
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Obligato
oriske ud
ddannelses eleme
enter (65
5 ECTS)
Økonomi o
og organisaation (5 ECT
TS)
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan
 hån
ndtere grund
dlæggende drift, regnska b og afrappo
ortering vedrrørende et væ
ærksted
 udaarbejde økon
nomiske anallyser og proggnoser vedr. intern drift og optimerinng
 vareetage genereelle administtrative forhoold omkring et
e værkstedss produkter, ydelser og opgaver
o
 vejllede en virkssomheds ansatte vedr. økkonomiske‐ og
o markedsfføringsmæsssige forhold
Indhold
 Lovvgivning (EU)
 Markedsføring
 Inteernational haandel
 Køb
beloven (DK)
 Efteermarked
 Syn
n og skøn
 Dokkumentation
n
 Virkksomhedsorgganisation
 Finaansiering og drift
 Pro
odukt‐ og forretningsforsttåelse
 Forhold vedr. ovverenskomstter og arbejddsret

Tidsmæssig
g placering
Dette elemeent kan væree placeret i henholdsvis
h
11. og 2. seme
ester.

Personalelledelse (5 ECTS)
E
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan
 vareetage admin
nistrative og uddannelsessmæssige forhold omkrin
ng personalee
 rådgive og coacche såvel den
n enkelte meedarbejder so
om medarbe
ejdergrupperr
Indhold
 Vurrdering af peersonlighedsp
profiler og m
mennesketyper i organisa
ationen, samtt de forskellige variable,
derr har indflydeelse på perso
onlighedens ddannelse
mmunikation
nsprocesser og
o psykologii
 Kom
 Motivation, tilfrredshed og trivsel i forbinndelse med analyse af ko
onfliktsituatiioner
 Jobdesign samt dettes betydning for de n enkeltes personlige
p
ud
dvikling i
organisationen
 Perrsonaleudvikling og ‐samttaler
 Led
delse på forskkellige niveauer i organissationen, herrunder ledelssesopgaver, lederroller og
o
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ledeelseskonfliktter
Digitaliseringens betydning og potentialle i forhold til samarbejde og adfærdd mellem ledelse,
med
darbejdere og
o organisatiionens opgavver.

Tidsmæssig
g placering
Dette elemeent kan væree placeret i henholdsvis
h
11. og 2. seme
ester.

Kommunikkation og se
ervice (5 EC
CTS)
Læringsmåll
Målet er at,, den studereende kan:
 anvvende psykollogiske og ko
ommunikativve færdighed
der i den daglige omgangg med kunder,
med
darbejdere og
o importøre
er/bilfabrikkeer
 anvvende branch
herelevant frremmedsproog i den daglige kommunikation med kunder og andre
a
i
branchen
o formidlingg af autotekn
niske produkter på en såddan måde, at der skabes
 foreestå kundeseervice, salg og
god
de kunde ‐ leverandørforhold
 i forhold til auto
otekniske pro
odukter servvicere kunder omkring be
etjening, veddligeholdelse
e, sikkerhed
og m
miljømæssigge forhold
 foreestå koordinering af de tekniske aspeekter omkrin
ng skadesana
alyse, reklam
mationsbehan
ndling,
garaanti og kulan
ncesager
 hån
ndtere system
mer og meto
oder til effekttivisering af service og fe
ejlfinding
Indhold
 Ekstternt/internt netværk
 Psyykologi
 Kun
ndepleje og konflikthånd
k
tering
 Medarbejdere, udvikling ogg personaleleedelse
 Fremmedsprog
 Medier og inforrmationstekn
nologi
 Sam
marbejde, vid
densdeling og formidlingg
 Sam
mtale og inteerviewteknik.
Tidsmæssig
g placering
Dette elemeent kan væree placeret i henholdsvis
h
11. og 2. seme
ester

Kvalitet ogg teknisk do
okumentation (5 ECTS))
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan
 arbejde med kvvalitetsprocedurer og gennnemføre kvvalitetssikring
g i værkstedeet, samt udfø
øre intern
værrkstedskontrrol
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udaarbejde doku
umentation i forhold til foorsikringsskaader, service, reparation og
reklamationsbeehandling, på
å såvel danskk og engelsk

Indhold
 Kvaalitetsbegreb
bet
 Metoder til kvalitetssikring
orkflow
 Wo
 Miljjø‐ og arbejd
dsmiljøforhold
 Kvaalitetsmanualer
 Skriiftlig formidling på danskk og brancheerelevant fremmedsprog

Tidsmæssig
g placering
Dette elemeent er placerret i 3. semester.

Teknologissk rådgivnin
ng og formiidling (5 ECTTS)
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan
 rådgive kunder og en virkso
omheds med arbejdere ve
edr. miljø‐ og
g produkt‐ ogg produktion
nsmæssige
forh
hold, samt i forhold
f
til em
mission, borttskaffelse ogg recycling
 form
midle sin tekknologiske viden til gruppper og enkelttpersoner so
om eks. mekaanikere
Indhold
 Lærring og komp
petenceudvikkling.
 Lærreprocesser og individuelle læringssttile.
 Metodik og didaaktik.
 Vidensdeling.
 Formidlingsmed
dier.
 Deltagerforudsæ
ætninger.
 Grø
øn teknologi..
g placering
Tidsmæssig
Dette elemeent kan væree placeret i henholdsvis
h
11. og 2. seme
ester.

Innovation
n, teknologi og designfforståelse ( 10 ECTS)
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan
 med
d baggrund i sin tekniske
e og naturviddenskabelige
e indsigt arbe
ejde med meekaniske, elektroniske,
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drauliske, pneeumatiske sa
amt termo‐ oog aerodynamiske proble
emstillinger,, og kan heru
under
hyd
rådgive kunder og virksomh
hedens medaarbejdere om
mkring tekno
ologiske probblemstillinger
n teknologier, herundeer vurdere ko
onsekvenser og mulighedder, og omsæ
ætte dem i
sættte sig ind i nye
forh
hold til:
o værksteedspraksis.
o kunderr og kundetilffredshed.
o efterseervice arbejde
e/processer..
arbejde innovattivt med kom
mplekse teknnologiske pro
oblemstillinger

Indhold
 Pro
oduktudviklin
ng og optime
ering
 Emiission og miljø
 Kon
nstruktion ogg materialefo
orståelse
 Aerrodynamik, støj,
s
vibration
ner og akust ik
 Kom
mfort og æsttetik
 Effeekt, ”driveab
bility” og drifttoptimering
 Kørreegenskaber, komfort og aktiv sikke rhed
 Karrosseri og paassiv sikkerhed

Tidsmæssig
g placering
Dette elemeent kan væree placeret i henholdsvis
h
11. og 2. seme
ester.

Motor og m
motorstyrin
ng (5 ECTS)
Læringsmåll
Målet er at den studereende kan
d baggrund i sin tekniske
e og naturviddenskabelige
e indsigt inde
en for forbræ
ændings‐, og
 med
hyb
brid/elmotorrer, rådgive kunder
k
og virrksomhedens medarbejd
dere omkringg teknologiskke
pro
oblemstillingeer inden for området
 arbejde med ko
omplekse tekknologiske prroblemstillin
nger omkring
g motor og m
motorstyringss drivlinie
er på motor oog motorstyrrings
 vurdere miljømæssige problemstillingerr i forhold til reparatione
o emissionsbbelastning og de
systtemer, og medvirke ved funktionskonntrol i forhold til miljø‐ og
gælldende besteemmelser
Indhold
 Diesel teknologi
nzinmotor teeknologi (eks. FSI)
 Ben
 Trykladning
 Emiissions systemer
Tidsmæssig
g placering
Det obligato
oriske elemeent kan være
e placeret fraa og med 2. semester.
s
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Gearkasser og transm
mission (5 EC
CTS)
Læringsmåll
Målet er at den studereende kan
d baggrund i sin tekniske
e og naturviddenskabelige
e indsigt inde
en for gearkaasser og transmissions
 med
systtemer, herun
nder både manuelle
m
og aautomatisk styrede gearkkasser og traansmissionerr, rådgive
kun
nder og virksomhedens medarbejder
m
eknologiske problemstilli
p
inger inden for
f området
e omkring te
 arbejde med ko
omplekse tekknologiske prroblemstillin
nger omkring
g styring og fuunktion af ge
earkasse,
tran
nsmissions syystemer
 vurdere miljømæssige problemstillingerr i forhold til reparatione
er på gear‐ ogg transmissio
onsstyrings
o emissionsbbelastning og de
systtemer, og medvirke ved funktionskonntrol i forhold til miljø‐ og
gælldende besteemmelser
indhold
 kob
bling og svingghjul
 man
nuelle gear‐ssystemer
 sem
mi/automatisske gearsyste
emer
 funktionsspecifik transmissiion (eks. Tipttronic/Steptrronic, Multitronic og DSG
G).
Tidsmæssig
g placering
Det obligato
oriske elemeent kan være
e placeret fraa og med 1. semester.
s

performancce og teleud
dstyr (5 ECTTS)
Komfort, p
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan
 med
d baggrund i sin tekniske
e og naturviddenskabelige
e indsigt inde
en for komfoort, performa
ance og
teleeudstyr, rådggive kunder og
o virksomheedens medarbejdere ved
drørende tekknologiske
pro
oblemstillingeer og opgave
er inden for oområdet
 arbejde med ko
omplekse tekknologiske prroblemstillin
nger inden fo
or komfort, pperformance og
teleeudstyr
Indhold
 Aktuelle komfortsystemer, performancee‐anlæg og teleudstyr
 Perrspektiver ogg innovation
 Nettværk og dattakommunikation
 Opttiske teknolo
ogier
g placering
Tidsmæssig
Dette elemeent er placerret i 3. semester.

16
Studieordn
ning Autoteknolog, Auggust 2012

Sikkerhedss‐ og SRS‐syystemer (5 ECTS)
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan
 rådgive kunder og virksomh
hedens medaarbejdere vedrørende teknologiske pproblemstillin
nger og
praktiske opgavver med bagggrund i sin teekniske og naaturvidenska
abelige indsiggt inden for sikkerheds‐
og SSRS‐systemeer
 arbejde med ko
omplekse tekknologiske prroblemstillin
nger omkring
g sikkerheds‐‐ og SRS‐systemer
 vurdere problem
mstillinger i forbindelse
f
m
med adskille
else, reparation og kontrool af sikkerhe
edssystemerr
Indhold
 Pyroteknik
 Airb
bag
 Seleestrammere
 SIPSS
 Aktiv sikkerhed
d
 Passsiv sikkerhed
 Borrtskaffelse ogg opbevaringg
Tidsmæssig
g placering
Dette elemeent kan væree placeret i henholdsvis
h
11. og 2. seme
ester

It, analyse‐ og diagno
ose teknik (5
5 ECTS)
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan
 anvvende IT til dataregistreriing, dataopsaamling og ‐b
bearbejdning samt driftsssimulering aff bilens
systtemer
Indhold
om værktøj
 It so
 It so
om medie
 Anaalyse og fejlfinding
 OBD
D og egen‐diiagnose
 Systtem og meto
odik
Tidsmæssig
g placering
Dette elemeent kan væree placeret i henholdsvis
h
11. og 2. seme
ester.
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Karrosseri og struktur (5 ECTS)
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan
 rådgive kunder og virksomh
hedens medaarbejdere vedrørende teknologiske pproblemstillin
nger og
praktiske opgavver med bagggrund i sin teekniske og naaturvidenska
abelige indsiggt inden for karrosseri
og sstruktur
 arbejde med ko
omplekse tekknologiske prroblemstillin
nger omkring
g karrosseri oog struktur
er på karosseeri og enkelt‐‐
 vurdere miljømæssige problemstillingerr i forhold til reparatione
mponenters overflader,
o
herunder
h
eftterbehandling med henblik på korrossionsbekæmp
pelse i
kom
forh
hold til gældende bestem
mmelser
Indhold
 Takksering og skaadeopgørelsse
 Korrrosion og ovverfladebeha
andling
 Sam
mmenføjninggs‐ og skarrin
ngsteknik
 Oprretningstekn
nik på højstyrrkestål
 Opm
måling og op
pretning i bæ
ænk.
 Rep
paration og behandling
b
af komposittee materialer
Tidsmæssig
g placering
Dette elemeent kan væree placeret i henholdsvis
h
11. og 2. seme
ester.
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Valgfrie Uddannelseselem
menter (25 ECTS)), som fasstlægges af den en
nkelte
uddanne
else.
De uddanneelseselementer som fastlægges valgffrit af det enkelte uddann
nelsessted, hhar Erhvervsakademiet
Lillebælt valgt at tilretteelægge såled
des:

Mekanisk//elektroniskk optimerin
ng (5 ECTS)
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan:
 arbejde med mekanisk optimering af et køretøjs kørreegenskabe
er
 anvvende relevant mekanisk og elektron isk måleudsttyr til kontrol af et køretøøj
 arbejde systematisk‐analytisk på køretøøjsplan for hu
urtigt og præ
æcist at kunn e finde komplekse
o
foretage løbend e mekanisk optimering
o
af
a køretøjer
mekaniske fejl og/eller
ber
 arbejde med eleektronisk optimering af eet køretøjs køreegenskab
ontrol af et kkøretøjs dataa
 anvvende en dattalogger til ko
 arbejde systematisk‐analytisk på køretøøjsplan for hu
urtigt og præ
æcist at kunn e finde komplekse
elekktriske fejl ogg/eller løben
nde foretagee elektronisk optimering af køretøjer

Indhold
 Opttimeringsmu
uligheder i prraksis
 Styrretøjsgeomeetri og hjulind
dstillinger
 Aerrodynamik ogg pneumatikk
 Frikktion
 Dyn
namiske forh
hold
 Vægtreduceringg
 Termodynamik
 Smø
øring og køling
 Affjjedring og dæ
æmpning
Karosseri
a
 Vibrationer og akustik
 Udb
bedring af ko
omplekse me
ekaniske fejl
 Psyykologiske aspekter ved optimering
o
 Systtemer til dattalogging
 Dattaanalyse
 Motoroptimerin
ng
uligheder i prraksis
 Opttimeringsmu



Udb
bedring af komplekse
k
elektriske ffejl
Psy
ykologiske aspekter
a
ved
d optimerin
ng

Tidsmæssig
g placering
Dette valgfrrie element kan
k placeres i henholdsvvis 1., 2. og 3. semester.
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El‐ og Hybrridbiler / brrændstofsø
økonomi (5 ECTS)
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan:



arbejde med ko
omplekse pro
oblemstillingger omkring el‐
e og hybridbiler
ærende og fremtidens drrivmidler
vurdere miljømæssige problemstillingerr for de nuvæ

Indhold





El‐teknologi
Hyb
bridteknologgi
o Hybridttyper
Miljjø og brændstofsøkonom
mi
Sikkkerhed i forb
bindelse med
d det elektrisske system

Tidsmæssig
g placering
Dette valgfrrie element kan
k placeres i henholdsvvis 2. og 3. se
emester.

Internation
nalt modul (5 ECTS)
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan:


petencer me
ed henblik påå at kunne aggere fagligt/p
professioneltt i en globaliiseret
tileggne sig komp
verd
den.

Indhold



Oph
hold i 14 dagge (10 hverda
age) i udlanddet
Fagglig og kulturel læring gen
nnem undervvisning og virksomhedsbesøg

Tidsmæssig
g placering
Dette valgfrrie element placeres
p
på 3.
3 semester.

20
Studieordn
ning Autoteknolog, Auggust 2012

Specialiserringsprojekkt, som den studerendee selv vælger (10 ECTS
S)
Læringsmåll
Målet er, att den studereende kan:
en om speciffikke forhold
d indenfor ud
ddannelsens mål
 speecialisere sig og opnå vide
 ford
dybe sig indeenfor et af de
e 3 elementeer, der liggerr i de valgfrie
e uddannelseeselementer

Tidsmæssig
g placering
Dette valgfrrie element kan
k placeres i henholdsvvis 2. og 3. se
emester.
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Praktik (115 ECTS)
I praktikken
n arbejder deen studerend
de med fagliggt relevante problemstillinger og opnnår kendskab
b til
relevante erhvervsfunkttioner. Den studerende
s
eer under praktikken knytttet til en elleer flere virksomheder.
Praktikforlø
øbet kan tilreettelægges fleksibelt og ddifferentieret og skal kun
nne danne grrundlaget for den
studerendees afgangspro
ojekt. Praktikkken placerees efter 1. stu
udieår.

Læringsmåll for praktik
med virksomh
hedspraktikken er at givee den studere
ende mulighed for at afpprøve læringssudbytte af
Formålet m
uddannelseeselementern
ne i praksis ved
v at agere på joblignen
nde vilkår i en for professsionen releva
ant
virksomhed
d og jobfunkttion.
Målet for deen studerend
de er:
 At ffå indsigt i dee krav og forventninger vvirksomhede
erne har til den uddanneddes viden, fæ
ærdigheder
og kkompetenceer samt holdn
ninger til arbbejdet


At o
opleve dagliggdagen og arrbejdsopgaveer gennem en
e længere periode indennfor professiionen



Arb
bejde med op
pgaver i prakksis og i overrensstemmellse med egne
e læringsmåll



At ffå afprøvet den
d viden og de færdigheeder i praksiss, der er opnået på udda nnelsen



At ffå erfaring med
m andre arbejdsmetodeer og arbejdssredskaber til
t løsning af konkrete
arbejdsopgaverr.

Herudover kan målet væ
ære:
 At sskabe grundllag for det affsluttende prrojekt.
Retnings lin
njer for praktikken
n har den stu
uderende enn praktikvejle
eder fra udda
annelsen og en
I virksomheedspraktikken
kontaktpersson/vejlederr fra virksomheden. Prakttikvejleder frra uddannelssen besøger praktikstede
et i det
omfang dett er muligt.
I løbet af studiet etablerer den studerende de n ødvendige relationer mh
ht. praktikafttaler.
Erhvervsakaademiet und
derstøtter de
enne proces.
Med udgangspunkt i insstitutionens læringsmål ffor praktikke
en, fastlægge
er den studerrende og
kontaktperssonen/vejled
deren i fællesskab (senesst ultimo 3.se
emester) må
ål for den stuuderendes
læringsudbyytte af prakttikperioden, som skal goddkendes af in
nstitutionen.. Dette er eftterfølgende
retningsgiveende for tilreettelæggelse
e af den stud erendes arbejde i praktikperioden.
Virksomhed
dspraktikken er at sidestiille med et fuuldtidsjob med de krav tiil arbejdstid,, indsats, enggagement
og fleksibilittet, som den
n færdigudda
annede må foorventes at møde
m
i sit første job.
De individueelle læringsm
mål for prakttikforløbet evvalueres ved
d praktikprøvven.
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oden er SU‐b
berettigende
e og den studderende og praktikvirkso
p
mheden aftaaler selv de økonomiske
ø
Praktikperio
vilkår for prraktikken.

Afslutten
nde afganggsprojekt (15 ECTS))
I det afslutttende eksamensprojekt skal
s den studderende dokumentere evvnen til på ett analytisk ogg metodisk
grundlag at kunne bearbejde en kom
mpleks og prraksisnære problemstillin
p
ng i relation ttil en konkre
et opgave.
Hovedopgaven skal omffatte centrale emner i udddannelsen.
Forudsætniinger
Den studereende skal have bestået alle tidligere prøver for att kunne indstilles til afsluuttende
eksamensprojekt.
Indhold
Problemformuleringen til det afslutttende eksam
mensprojekt udarbejdes af
a den studeerende, og, så
å vidt
muligt, i sam
marbejde meed en virksom
mhed. Probleemformuleriingen skal go
odkendes af institutionen
n.
De nærmere retningslin
njer og forme
elle krav til pprojektet vil være
v
tilgæng
gelig på uddaannelsens intranet.

Læringsmåll
Færdighedeer
Den studereende kan i ett praksisnærtt projekt
 vurdere og vælgge relevante metoder ogg teknikker i forhold
f
til prrojektet
 beh
herske de meetoder og tekknikker, som
m er anvendt i projektet
 plan
nlægge, styre og gennem
mføre et projjekt under an
nvendelse aff relevante m
metoder og teknikker
 dokkumentere siine resultate
er og sin arbeejdsproces i henhold til den/de
d
anvenndte metode
ers krav
Kompetenccer
Udviklingskkompetence
 Den
n studerendee er i stand til at tilpasse metoder og teknikker i forhold
f
til dee konkrete
pro
oblemstillingeer i projektett. Endvidere er den stude
erende i stan
nd til at refleektere over og
o evt.
udvvikle sin arbeejdsproces.
Samarbejdsskompetencee
 Den
n studerendee kan indgå i kvalificeret dialog om projektet med
d andre fagppersoner og brugere.
b
Læringskom
mpetence
 Den
n studerendee er i stand til at sætte si g ind i nye te
eorier, metoder og tekni kker i det om
mfang, det
er rrelevant for projektet.
p
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Eksamen
nsordning
Uddannelseen indeholdeer følgende prøver:
p
1. Inteern test, der bruges som oplysning om
m den enkelte studerend
des niveau. TType: skriftligg/praktisk
testt / samtale. Denne
D
prøve
e er ikke en ddel af den fæ
ællesstudieordning og vil ikke fremgå af
eksamensbeviseet, men er en vejledning til den stude
erende.
d udgangen af
a 2. semeste
er. Denne 1. årsprøve er en ekstern prøve
p
med ceensur. Type: Projekt
2. Ved
med
d mundtligt forsvar.
3. Ved
d udgangen af
a 3. semeste
er, intern prøøve, godkend
dt /ikke godkkendt. Type:: Skriftlig logbog
4. Efteer gennemfø
ørt praktikforrløb. Intern pprøve, godke
endt/ikke god
dkendt. Typee: Praktikrap
pport.
5. Dett afsluttendee afgangsprojjekt er en ekkstern prøve.. Type: Projekt med munndtligt forsvar.

Prøvee

Semester

Form

1.
2.

1. sem.
2. sem.

3.

3. sem.

4.
5.

4. sem.
4. sem.

Po
ortfolio prøvee
Tværrfaglig munddtlig
pro
ojekteksameen
Specia
aliseringsproojekt
prøve
Praktikprøve
P
Afsluttende
A
afg
gangsprojekt
kt

Intern/ekstern
n
prøve
Intern
Ekstern
Intern
Intern
Ekstern

For at have bestået den
n samlede ud
ddannelse, skkal den stude
erende have bestået pra ktikprøven samt
s
have
opnået besttåelseskarakkteren 2 i de eksterne prøøver, som er beskrevet ovenfor.
o
Indstilling ttil eksamen
For at kunne indstilles til 1.årsprøve
en skal den sttuderende være bedømtt som studieaaktiv ved udgangen af
første studieår.
Den studereende skal have bestået alle tidligere prøver for att kunne indstilles til afsluuttende
eksamensprojekt.
Eksamensfo
orsøg
Den studereende kan højjst 3 gange indstille sig tiil samme prø
øve.
Bedømmelsse og censurr
Alle prøver gennemførees som individuelle prøveer og alle præ
æstationsbed
dømmelser eer individuelle.
Såfremt derr ligger en grruppebaseret indsats til ggrund for prø
øven, kan de
en studerenddes indsats i forhold
f
gruppeproccessen indgå i bedømmelsen.
Ved skriftligge gruppepro
ojekter o.l. skkal den enkeelte studeren
ndes bidrag kunne
k
identifficeres entyd
digt.
Ved en mun
ndtlig prøve, hvor den studerende ekksamineres på
p grundlag af
a et gruppeffremstillet produkt, må
de øvrige m
medlemmer af
a gruppen ikkke være til sstede i eksam
menslokalet, før de selv eer blevet ekssamineret.
Formålet m
med prøvernee er at bedøm
mme, om og i hvilken graad den studerendes fagligge kvalifikatiioner er i
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mmelse med
d de mål og krav,
k
som er fastsat for uddannelsen
u
i studieordnningen.
overensstem
Særlige prø
øvevilkår
Erhvervsakaademiet kan fravige de fa
astsatte besttemmelser fo
or de enkelte
e prøver medd henblik på at tillade
særlige prøvvevilkår til sttuderende med
m fysisk ogg psykisk funkktionsnedsæ
ættelse, til stuuderende me
ed andet
modersmål end dansk og
o til studere
ende med tilssvarende van
nskelighederr, når dette sskønnes nødvendigt for
at ligestille sådanne studerende i prrøvesituationnen.
Terminer ogg tidsfrister i forbindelse
e med prøveer
Erhvervsakaademiets reggler og frister vedrørendee til‐ og fram
melding af eksaminer, herrunder syge‐‐omprøver,
meddeles vvia uddannelssens intranet.
Klager overr bedømmelsse
Klager over bedømmelssen, prøveforrløb m.v. skaal indgives till institutione
en senest 2 uuger efter at
ort overfor dee studerende
e. Vejledning
g findes bl.a. på www.kvu‐censor.dk.
bedømmelssen er blevett bekendtgjo
Eksamensbevis
Der udstedees bevis og Diploma
D
Supp
plement for afsluttet udd
dannelse, nå
år alle prøverr i uddannelssen er
bestået.
mført denne,, har ret til att få attestation for
Studerendee, der forladeer uddannelssen uden at hhave gennem
beståede prrøver. Attesttationen påfø
øres oplysninnger om prøvens art og den
d opnåedee karakter.
Omprøve
Omprøve affholdes umid
ddelbart før eller i starte n af det følgende semestter. Grundlagget for omprrøve –
gruppeprojeekt eller indiividuelt proje
ekt ‐ beror p å en faglig vurdering af årsagen
å
til beehovet for omprøve.
Omprøve so
om gruppeprrojekt. Prøve
en gennemføøres som den
n ordinære prøve. Det nyye projekt kan enten
tage udganggspunkt i sam
mme problem
mstilling som
m det projekttarbejde, der var grundlaag for den orrdinære
prøve eller en ny probleemstilling.
Omprøve so
om individueelt projekt. Prrojektet kan enten tage udgangspunk
u
kt i samme pproblemstillin
ng som det
projektarbeejde, der var grundlag forr den ordinæ
ære prøve eller i en ny pro
oblemstillingg.
mål som den ordinære prrøve, men daa projektet gennemføress individuelt indgår
i
Prøven har samme form
arbejde i team ikke. I steedet lægges der vægt påå, at den stud
derende kan arbejde mettodisk og selvstændigt
tilrettelæggge sit arbejdee ud fra den vejledende pprojektbeskrrivelse.

Omprøve ved praktikprrøven
Den studereende har, som ved øvrige
e eksaminer,, ret til to om
mprøver.
Grundlaget for omprøvee beror på en
n faglig vurd ering:
 skyldes bedømm
melsen mangglende delta gelse i prakttikforløbet, etableres
e
et nnyt praktik fo
orløb
 skyldes bedømm
melsen mangglende reflekksion i relatio
on til læringssmålene gennnemføres nyy
praktikprøve eftter ca. 2 uge
er
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Sygeeksamen
Sygeeksameen afholdes umiddelbartt før eller i sttarten af det følgende semester. Hviss Erhvervsaka
ademiet
vurderer, att den studereende har deltaget i projeektarbejdet i tilnærmelse
esvis fuldt om
mfang afhold
des
sygeeksameen som indivviduel prøve med udganggspunkt i gruppens projektarbejde.
Hvis Erhvervvsakademiett vurderer, at den studerrende ikke haar deltaget i projektarbejjdet i tilnærm
melsesvis
fuldt omfan
ng, afholdes sygeeksame
s
n som individduel projekteksamen.

orhold
Andre fo
Studier/praaktik i udland
det, internattionalt modeel og meritoverførsel
Erhvervsakaademiet støttter den stud
derende i at ffinde uddann
nelsestilbud hos udenlanndske udbydere der
ækvivalererr læringsmålene for Auto
oteknologudddannelsen. Praktikforløb
P
bet kan desudden gennem
mføres i
udlandet.

Erhvervsakaademiet kan godkende, at
a beståede uuddannelsesselementer eller
e dele herraf efter den
nne
studieordning bestået ved
v en anden
n institution,, ækvivalererr tilsvarende uddannelseeselementer eller dele
ne studieordning. Hvis de
et pågælden de uddannelseselement er bedømt eefter 7‐trins‐‐skalaen
heraf i denn
ved den institution, hvo
or prøven er aflagt, og ækkvivalerer ett helt fag i de
enne studieoordning, overrføres
karakteren.
Erhvervsakaademiet kan godkende, at
a beståede uuddannelsesselementer fra
f en anden dansk eller udenlandsk
videregåend
de uddannellse træder i stedet
s
for udddannelsesellementer, de
er er omfatteet af denne
studieordning. Ved godkendelse heraf anses ud dannelsesele
ementer for gennemførtt, hvis de er bestået
b
efter reglerne om den pågældende
uddannelse.. Bedømmelssen overføre
p
es som ”besttået”.
Orlov
En studeren
nde kan få orrlov fra udda
annelsen beggrundet i perrsonlige forhold. Om de nnærmere reggler for
at få orlov ssamt de besttemmelser, der
d er gælde nde for stud
derende på orlov, henvisees til
Erhvervsakaademiets rettningslinjer.
Dispensatio
on fra studie
eordningen
Erhvervsakaademiet kan,, når særlige
e forhold beggrunder det, dispensere fra
f de bestem
mmelser i
studieordningen, der ikke er bundett i bekendtgøørelsesgrund
dlaget.
Klager
Klager over afgørelser i henhold til denne
d
studieeordning indgives til Erhvvervsakadem
miet. Fristen for
f
indgivelse aaf klager er 2 uger fra den
n dag, afgøreelsen er med
ddelt den påg
gældende.
Den studereende kan ind
dbringe Erhvervsakadem iets afgørelsser efter denne studieorddning for
Undervisnin
ngsministerieet, når klagen vedrører reetlige spørgssmål. Fristen for indgivel se af klagen er 2 uger
fra den dag,, afgørelsen er meddelt den
d pågældeende.
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Klagen stiles til Undervisningsministteriet, men aafleveres til institutionen. Denne afgi ver en udtalelse,
som klagereen har lejligh
hed til ‐ inden
n for en frist af én arbejd
dsuge ‐ at kommentere. EErhvervsakad
demiet
fremsenderr herefter klaagen, skolenss udtalelse oog klagerens eventuelle kommentare
k
er til
Undervisnin
ngsministerieet.

Ikrafttræ
æden og revision m.v.
DENNE STU
UDIEORDNIN
NG TRÆDER I KRAFT VED
D STUDIEÅRETS BEGYNDE
ELSE AUGUSST 2012.
REVISION
Studieordniingen revideres når erhvervsakadem iet finder de
et nødvendigt. En ny studdieordning viil træde i
kraft ved deet først følgeende studieårs begyndelsse. Såfremt en
e revision medfører
m
væssentlige ænd
dringer af
studieordningen, vil derr blive fastsat overgangsrregler i den nye
n studieordning.

Lovgrun
ndlag
Uddannelseesbekendtgø
ørelsen: nr. 690 af 3. juli 22009 om erh
hvervsakadem
miuddannelsse inden for
autoteknolo
ogi (autotekn
nolog AK)
Bekendtgørrelse om prøver og eksam
men i erhvervvsrettede ud
ddannelser. BEK
B nr. 10166 af 24/08/20
010
Bekendtgørrelse om karaakterskala ogg anden bed ømmelse. BEK nr. 262 aff 20/03/20077
Bekendtgørrelse om adggang til erhve
ervsakademi uddannelserr og professionsbachelorruddannelser.
BEK nr. 87 aaf 0/02/2011
1
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