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ELEKTRISK ENERGITEKNOLOGI DIPLOMINGENIØR
Det danske elnet står over for en modernisering, som skal
komme til at vare de næste mange år. Med uddannelsen som
ingeniør i elektrisk energiteknologi får du store muligheder
for at tage aktiv del i arbejdet med at optimere Danmarks
energiforsyning i en tid med stor fokus på miljø og alternative
energikilder.
Som ingeniør i elektrisk energiteknologi kan du desuden
varetage job i industrien og energisektoren i både Danmark
og udlandet. Transformatorstationer, alternative energikilder,
automationsanlæg og styringssystemer til fødevare- og medicinalindustrien.

muligheder for at være med til at udvikle automationsanlæg
og styringssystemer til fødevareindustrien og medicinalindustrien.
Den typiske ingeniør i elektrisk energiteknologi ansættes i en
udviklings- eller driftsafdeling i energisektoren eller i en privat
virksomhed, og mange ingeniører udfylder vigtige positioner
i forbindelse med produktion og distribution af energi. En del
ingeniører ender som ledere, og enkelte ingeniører starter desuden egen virksomhed.
FORRETNINGSINGENIØR PÅ ½ ÅR

UDDANNELSENS INDHOLD
Uddannelsen til ingeniør i elektrisk energiteknologi tager 3½ år,
hvoraf et halvt år er lønnet praktik. På studiet kommer du til at
arbejde med de nyeste og mest efterspurgte teknologier inden
for stærkstrøm og automation, og du vil efter endt uddannelse
kunne varetage jobs i industrien og energisektoren i både
Danmark og udlandet. Du uddannes til at kunne fungere som
projektleder i større udviklingsgrupper, og uddannelsen vil give
dig store faglige udfordringer.

Efter diplomingeniøruddannelsen kan du tage ½ års specialisering som forretningsingeniør.
Læs mere på: auhe.au.dk/uddannelse/forretningsingenioer/

CIVILINGENIØR
Når du er færdig som diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi
har du mulighed for at læse videre på en toårig kandidatuddannelse til civilingeniør i Elektroteknologi.
Læs mere på: kandidat.au.dk/elektroteknologi eller
ingenioer.au.dk

JOBMULIGHEDER
Som ingeniør i elektrisk energiteknologi kan du udvikle og
arbejde med elektriske anlæg i bred forstand. Dermed kan du
komme til at arbejde med alt lige fra vindmølleelektronik til
transformatorer og nødstrømsanlæg. Du har også oplagte
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Studiets opbygning
Herunder kan du se kurserne på hvert semester på studiet for Elektrisk energiteknologi. Ønsker du mere detaljeret information,
kan du læse om kurserne i kursuskataloget på www.kursuskatalog.au.dk					
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Eksempler på valgfag:
			
Transmissions og fordelingsnet					 Anvendt liniær algebra						
Effekt-elektronik
Grundlæggende HF-teknik 1					
Elektriske driv systemer							
Introduktion til IC Design					
Grundlæggende HF-teknik 1					 Mikrobølge elektronik og design					
Digital billede processering					 Indlejret signalbehandling					
Optik 1							 Internetprotokoller og faste netværk				
Anvendt lineær algebra					 Stokastisk modellering og behandling				
Introduktion til IC design					
Design af systemer på programmerbare chips				
Mikrobølge elektronik og design					 Introduktion til trådløs kommunikation				
Industri installationer og net modellering				
Diskret matematik						
Energi og effekt i vekselstrømssystemer
Adaptiv signalbehandling og regulering				
Fremtidens elforsyning i Danmark					 Trådløse kommunikationssystmer					
Digital billede processing					 Innovative sundhedsteknologiske koncepter
Optik 1		
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