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Aftale om nyt fælles normsæt på tværs af ENGINEERING og TECH

Denne aftale skal fastsætte et nyt normsæt for rekvirering af undervisning på tværs af institutterne. Aftalens parter er

det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design. Aftalen er derfor gældende for

alle rekvisitioner foretaget af de to fakulteter.

Aftalen udspringer af et udredende arbejde der er pågået i 2019, hvor de to fakulteter har kortlagt de reelle udgifter for

bundet med at drive uddannelser. Det er i den henseende blevet tydeligt, at der er behov for at nedsætte normerne for

rekvirering, idet den nuværende rekvisitionsnorm medfører et for stort underskud på uddannelsesporteføljen. Fakulte

terne har derfor i fællesskab udarbejdet nedenstående normsæt.

Aftalens indhold

Gammelt Normsæt pr. 1.
normsæt oktober 2019

Kursus-aktiviteter

Grundtakst pr. 5 ECTS 140 t. 120 t.

Gentagelsestakst 50 % 50 %

Timetal pr. studerende 1,5 t. 0,8 t.

Eksamination pr. studerende 0,333 t. 0,333 t.

Censur pr. studerende 0,333 t. 0,333 t.

Projektaktiviteter

Vejledning pr. studerende pr. i ECTS 0,97 t. 0,7 t.

Max. Vejledning pr. gruppe (15 ECTS) 100 t. 65 t.

Max. Vejledning pr. gruppe (20 ECTS) 100 t. 80 t.

Censur pr. studerende 2 t. 2 t.

Min, censur pr. gruppe 8 t. 8 t.

Administrative aktiviteter

Semesterkoordinering 1-2. sem. 60 t. 60 t.

Semesterkoordinering 3-9. sem. 40 t. 40 t.

Semesterkoordinering 10. sem. 25 t. 25 t.

Programkoordinering 0 t. 25 t.

Kursuskoordinering 0 t. 10 t.
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For en detaljeret beskrivelse af økonomien bag aftalen, se bilag 1: Den økonomiske aftale vedr, øvrige leverancer - timen

ormsændring

lkrafttrædelse, gyldighed og opsigelse
Aftalen er gældende indtil en ny centralt bestemt aftale træder i dens sted.
Aftalen træder i kraft for de rekvisitioner der gælder for foråret 2020 og udløber ved ikrafttrædelse af en erstattende
aftale.
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