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Politik for opsplitning af grupper 

Ramme 

Denne politik beskriver retningslinjer for opsplitning af grupper på uddannelser udbudt af studienævnene under 

Institut for Arkitektur og Medieteknologi.  

 

Gældende for 

Retningslinjerne i denne politik er rettede mod studerende samt semester- og uddannelseskoordinatorer på 

førnævnte uddannelser.  

 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

Formålet med denne politik er at sikre klare retningslinjer omkring opsplitning af grupper på Institut for 

Arkitektur og Medieteknologi. Retningslinjerne dækker uddannelserne under Studienævnet for Arkitektur 

og Design og Studienævnet for Medieteknologi. 

INDHOLD 

 
Opsplitning af grupper kan ske på baggrund af velbegrundede årsager. De studerende skal rådføre sig 
med deres projektvejleder og gøres opmærksom på konsekvenser ved en opsplitning, herunder reduce-
ret mulighed for vejledningstimer og mangel på faglig sparring de studerende imellem. 
 
Der skal også være forsøgt at genoprette samarbejdet i gruppen, da opsplitning har konsekvenser for 
alle parter.  
   
Ved en opsplitning er al materiale produceret forud for opsplitningsdatoen fælles eje, og alle har dermed 
lige ret til at anvende det i det videre arbejde. Materialet kan ikke anvendes af eller overdrages til andre 
studerende, som man eventuelt vælger at indgå i en ny gruppe med. 
 
Processuelt kræver en endelig opsplitning af en gruppe en orientering til studiesekretæren for semeste-
ret. Semesterkoordinator, studienævnsformand og studieleder involveres kun direkte i særlige tilfælde. 
  
Frist for eventuel opsplitning af en gruppe er 4 uger inden projektaflevering.  
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OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK 

Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af reorganisering pr. 1.10.2018, hvor skolerne nedlægges og 

uddannelsesansvarlige (studieledere) forankres på hvert institut. 

OVERORDNEDE RAMMER 

Retningslinjerne knytter sig til ”Politik for gruppestørrelser” og ”Politik for gruppedannelse”. 

KONTAKT / ANSVAR 

Politikken er fastsat af studieleder, studienævnsformand for Studienævnet for Arkitektur og Design og 

studienævnsformand for Studienævnet for Medieteknologi. 

Studiesekretariatet ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi er ansvarlig for opdatering af retningslin-

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