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Politik for gruppestørrelser 

Ramme 

Denne politik beskriver retningslinjer for gruppestørrelser på uddannelser udbudt af studienævnene under In-

stitut for Arkitektur og Medieteknologi. 

 

Gældende for 

Retningslinjer beskrevet i denne politik er rettede mod studerende samt semester- og uddannelseskoordina-

torer på førnævnte uddannelser.  

 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

Formålet med denne politik er at give studerende og koordinatorer en ramme for gruppestørrelser. Poli-

tikken dækker uddannelserne under Studienævnet for Arkitektur og Design samt Studienævnet for Me-

dieteknologi. 

Undervisningen på AAU er PBL baseret og projektorienteret, som følge heraf er gruppearbejde af væ-

sentligt betydning for læringen. Det er derfor udgangspunktet, at al projektarbejde foregår i grupper og 

inden for den nedenstående ramme. 

Formål med gruppestørrelser: 

 Læringspointe i forhold til AAU’s PBL DNA  

 Læringspointe i forhold til gruppedynamik med forskellige gruppestørrelser hen over semestrene. 

 Rammer for vejledning, som vil afhænge af gruppernes størrelse 

 

Af ovenstående grunde understreges dermed vigtigheden af at indgå i grupper i projektarbejdet. 

INDHOLD 

Ramme for gruppestørrelse varierer efter semestre og fremgår af nedenstående: 

 

Bacheloruddannelser: 

1.-2. semester 

Op til 7 studerende pr. gruppe i P1 og P2, men op til 8 studerende i P0  
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3.-5. semester 

Op til 6 studerende pr. gruppe  

 

6. semester bachelorprojekt 

Op til 5 studerende pr. gruppe  

 

Kandidatuddannelser: 

1.-2. semester 

Op til 6 studerende pr. gruppe (et vejledende antal vil være 4-5 studerende) 

  

3. semester 

Op til 3 studerende pr. gruppe  

 

4. semester kandidatspeciale eller 3.-4. semester langt kandidatspeciale 
Op til 3 studerende pr. gruppe (antallet er fastsat i fællesbestemmelser for uddannelser på AAU) 
 

Semesterkoordinator fastlægger den endelige gruppestørrelse inden for rammerne af studielederens po-

litik. 

På 4. semester skal der ved ønske om dannelse af gruppe med et højere antal studerende end 3 sendes 

en ansøgning om dispensation til det pågældende studienævn med saglig begrundelse og godkendelse 

af vejleder. 

OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK 

Nærværende politik er udarbejdet på baggrund af reorganisering pr. 1.10.2018, hvor skolerne nedlæg-

ges, og uddannelsesansvarlige (studieledere) forankres på hvert institut. 

OVERORDNEDE RAMMER 

Af ”Fællesbestemmelser for uddannelser” fremgår: ”Rammer for gruppestørrelse fastlægges af studiele-

deren”.   

Politikken knytter sig til ”Retningslinjer for gruppedannelse og opsplitning af grupper” ved studienævnene 

under Arkitektur, Design og Medieteknologi. 

KONTAKT / ANSVAR 

Politikken er fastsat af studieleder jf. fællesbestemmelser for uddannelser. 

Studiesekretariatet ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi er ansvarlig for opdatering af politikken. 

Henvendelser og spørgsmål bedes rettet til studies@create.aau.dk.  
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