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FORORD

Hvad er en ingeniør? – hvilke typer ingeniører uddannes
på Aarhus University School of Engineering (ASE), og
hvordan foregår det?
Det er komplicerede spørgsmål, og svarene er omfattende.
ASE har valgt at beskrive dette ved uddannelseskonceptet
CDIO, ifølge hvilket en ingeniør
•

har en grundig og operationel teknisk grundviden,

•

kan være førende i udvikling og drift af nye produkter, processer og systemer,

•

forstår forsknings- og udviklingsstrategiske påvirkning af og på samfundet.

Dimittendens profil og kompetence defineres mere konkret af uddannelsens indhold og læringsmetoder.
CDIO er en ramme for beskrivelser af kompetencer,
progression og sammenhæng i studierne, af sammenhæng
mellem læringsforløb og eksamensformer, af en forbedringskultur via evalueringer, samt endeligt en pædagogisk
tilgang, der understøtter formålet.
CDIO som uddannelseskoncept lægger vægt på at træne
viden, færdigheder og kompetencer i en sammenhæng,
som afspejler ingeniørens arbejdsform. Det lægger vægt
på, at grundige teoretiske kundskaber er forudsætningen,
men at de kun giver mening, hvis de bringes i anvendelse
til værdiskabelse for individ og samfund – CDIO som
forkortelse for ”Conceive, Design, Implement, Operate”
beskriver en løbebane eller livscyklus for ingeniørens
arbejde, og denne cyklus skal også være synlig i undervisningsforløb.

CDIO blev oprindeligt udviklet i et samarbejde mellem
MIT (Massachusetts Institute of Technology) og tre svenske ingeniøruniversiteter: Chalmers tekniske högskola,
Kungliga Tekniska högskolan og Linköpings universitet. CDIO kan anvendes på alle ingeniøruddannelser og
følges i dag af omkring 80 førende universiteter over hele
verden.
I Danmark følger DTU’s og Aalborg Universitets diplomingeniøruddannelser også konceptet.
Version 1 af denne håndbog blev udgivet i foråret 2010,
som introduktion til begreber og metoder; CDIO har nu
været i anvendelse i to år, og nærværende version 2 bygger
på erfaringer herfra. Den kan stadig læses som en introdukton for nytilkomne.
Håndbogen er skrevet med henblik på at fungere som
inspiration og reference over for undervisere ved ASE og
eksterne partnere.

Oktober 2012
Studieledelsen ved
Aarhus University School of Engineering - ASE
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1. CDIO VED ASE - EN INTRODUKTION
Visionen med CDIO er, i orginaltekst:

to educate students who understand how to
Conceive – Design – Implement – Operate
complex value-added engineering systems in a
modern team-based engineering environment

CDIO er således grundlæggende en målsætning om at
uddanne ingeniører, der lever op til dette, suppleret med
mere praktisk orienterede redskaber om pædagogisk
metode og studiestruktur.

Ingeniøruddannelser er underlagt tre umiddelbart uforenelige behov:
1.

For det første det stadigt voksende krav om specialiseret teknisk viden.

2.

For det andet et krav om ”employability” forstået
som evne til at indgå i ingeniørarbejde i samspil
med andre om at frembringe værdiskabende produkter, ydelser og systemer; de nyuddannede skal
derfor også besidde et bredt spektrum af personlige
og interpersonelle kompetencer.

3.

For det tredje skal uddannelsen tilvejebringe grundlaget for videreuddannelse, både i og uden for det
ordinære uddannelsessystem.

HÅNDBOG FOR CDIO VED ASE
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CDIO har en helhedsorienteret tilgang til uddannelse,
hvorfor der fokuseres på den studerendes samlede uddannelse. Dette er med til at sikre en god vægtning af
ovenstående krav.

Håndbogen har følgende målgrupper:
•

Medlemmer af råd og nævn for studieudviklingsarbejde.

CDIO-systemet blev netop udviklet for at håndtere disse
umiddelbart uforenelige krav: det er nødvendigt først
at beskrive tilsigtede ingeniørprofiler for derigennem
at kunne beskrive og klassificere uddannelseselementer
i form af læringsmål. Den resulterende viden i form
af kvalifikationer og kompetencer er uddannelsens
produkt. Dernæst må man sikre produktionsapparatet
– og dette kræver optimale undervisningsmetoder og
underviserkompetencer. Endelig skal man via evalueringer og bedømmelsesmetoder kvalitetssikre både proces
og produkt, og agere på resultaterne.

•

Undervisere samt uddannelsesansvarlige for undervisningsudvikling og -planlægning.

•

Aftagere for diskussion af dimittendprofil.

CDIO har som delmål at forene praksiskompetencer
og teoretiske kompetencer – fastholde en høj faglighed, men samtidig sikre kompetencer ud over de rent
teknisk-faglige. CDIO anviser redskaber til at sikre en
sammenhængende fordeling af de ønskede kompetencer
helt ned på kursusniveau og en passende progression
igennem uddannelsen.
Denne håndbog giver en række praktiske anvisninger på
anvendelse og beskrivelse af elementerne i CDIO.

CDIO-akronymet og de 12 standarder
CDIO anviser et koncept for udvikling og kvalitetssikring
af ingeniøruddannelser, med udgangspunkt i ingeniørarbejdets virkelighed.
CDIO karakteriserer den løbebane – eller den livscyklus
- som ingeniørens problemløsning gennemgår og er en
forkortelse af: ”Conceive, Design, Implement, Operate”.
Grundtanken er, at dette også skal være synligt i undervisningsforløb:
•

Begrebsafklaring (Conceive) er første fase, hvor
opgaven belyses og forstås, eller idéer skabes og
behov afdækkes.

•

Dernæst følger Design-fasen, hvor der udtænkes
og beregnes en løsning på opgaven.
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•

Under Implementeringen realiseres løsningen på
et demonstrationsniveau, og der skabes et produkt
eller et system.

del af helheden. Standarderne er tænkt ind som elementer i produktion af VIDEN og KUNNEN hos dimittenderne.

•

Den sidste fase drift (Operate), repræsenterer den
fase, hvor opgavens løsning eller produktet løbende
bliver anvendt og justeret, og til sidst udfases.

Standard 1 beskriver, at anvendelsesorienteret og
forsknings-/udviklingsbaseret uddannelse er det officielt
vedtagne bærende princip, og at processer og kvalitetssikring er organisatorisk forankrede; en del heraf er:

Faserne Conceive-Design genkendes fra problembaseret
læring, som da også er én af flere metoder i CDIO.
Fasen Implementering forstås måske bedst ved denne
definition, som er bredere end blot det at skabe et artefakt:
“Design –implement experiences are instructional events in which learning occurs through
creation of a product, process or system”
Fasen Operate er traditionelt den vanskeligste at inddrage. Se nærmere i afsnit 4, Projekter.
CDIO-konceptet udmøntes i praksis ved 12 såkaldte
standarder. I figur 1 er på stiliseret form vist en ASEtilpasset version af standarderne, som beskriver hver sin

Standard 9, som beskriver, at underviserne af egen
erfaring kender principper for anvendelse af teori, og
løbende ajourfører denne kompetence, og
Standard 10, som beskriver, at underviserne løbende
ajourfører og optimerer undervisningsmetoder med
optimal læring som mål.
Planlægningsfasen består af Standard 2, som beskriver, at studieordninger er baseret på læringsmål, og
at læringsmålene omfatter personlige, interpersonelle
og systemorienterede kompetencer, Standard 3, som
beskriver, at kursuskatalog er opbygget med hensyn til
progression af alle kvalifikationer og kompetencer og
Standard 7, som beskriver, at personlige, interpersonelle og systemorienterede kompetencer indøves sammenhængende med teknisk-faglig viden.
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Organisatorisk forankring
Underviseres
CDIO-komp. (9)

Uddannelses filosofi
og -profil (1)

Pædagogisk
kompetenceudvikling (10)

Proces: Læring

Planlægning
Progression (7)

Studieordning med
læringsmål (2)

Integrerede kursusbeskrivelser (3)

Produkt:
Viden & kunnen

Udførelse
Anvendelsesaspektet (4)

Projektmetoder (5)

Laboratorier (6)

Evaluering af program og undervisning (12)

Produktionsapparat
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Undervisning og
læring (8)

Eksamensmetoder(11)

Figur 1. De 12 CDIO-standarder

Udførelsesfasen omfatter Standard 4, som beskriver,
at undervisningen gennemgående tager udgangspunkt i
professionens virkelighed (i oprindelig CDIO-beskrivelse
begrænset til et introduktionskursus), at projekttyper og
projektmetodik (Standard 5) følger CDIO-tankegangen
- (i oprindelig CDIO-beskrivelse begrænset til 2 handson projekter), og endeligt at studierne er tilrettelagt efter
metoder for aktiv og involverende undervisning (Standard 8).
Standard 6 omhandler laboratorieområder, der understøtter de valgte metoder, og skal forstås bredere end
fysiske laboratorier.
Eksamensformer (Standard 11) er også en del af udførelsen, og er tilpasset læringsmål hvad angår kvalifikationer og kompetencer.

Standard 12 beskriver, at programmet løbende evalueres både hvad angår detaljer i undervisningsforløb i
forhold til studerende, og hvad angår helheden i forhold
til aftagere.

ASE-ingeniørprofil
CDIO er ikke et certificeringssystem, men for at kunne
karakterisere uddannelserne som CDIO-uddannelser,
bør de være tilpasset de 12 standarder. Hvert universitet
har sine egne karakteristika og ASE´s ingeniørprofiler
er beskrevet i Studieordninger, hvorfra kompetencer i
henhold til CDIO er anført i Bilag A.
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2. KOMPETENCESTYREDE UDDANNELSER

Siden 2007 er alle uddannelseselementer ved ASE blevet
beskrevet ved kompetencemål (læringsmål) – man er
populært sagt gået fra at beskrive, hvad der bliver undervist i til at beskrive, hvad de studerende skal kunne. Det
er indlysende, at læringsmålsbeskrivelse er tæt forbundet med eksamensformer, mere herom i næste afsnit.

På mange uddannelser er det tekniske indhold i det
enkelte kursus styrende, og progression af både tekniskfaglige emner og ikke mindst professionsrettede, personlige og sociale færdigheder er ikke tilstrækkelig tydeligt
beskrevet. I det følgende beskrives Kompetencematricen som et redskab hertil.

Læringsmål er primært introduceret ad to veje:

For at kunne anvende beskrivelsen til at styre progressionen er det nødvendigt med en taksonomi – en vedtagen
klassificering; i efterfølgende afsnit beskrives SOLO-taksonomien, og i Bilag B vises eksempler på mulige verber
fra de forskellige niveauer.

1.

2.

Den Danske Kvalifikationsramme (eller den
fælles-Europæiske, som den er i nøje overensstemmelse med) angiver niveaubeskrivelser karakteriseret ved læringsudbyttet (bachelor-, kandidat- og forskerniveau). Der er anvendt Viden, Færdigheder og
Kompetencer som beskrivelsesparadigme. Formålet
er sammenligning både vertikalt (placering i det
danske uddannelsessystem) og horisontalt (intereuropæisk sammenligning), og derfor ikke tilstrækkelig detaljeret til operationalisering. (Undervisningsministeriet, 2009)
Ved indførelse af 7-trins karakterskalaen indførtes krav om karaktergivning i forhold til læringsmål.

Arbejdet med (2) har definitionsmæssigt lagt sig op ad
(1), men det har dels været nødvendigt at definere supplerende begreber, og dels har det vist sig vanskeligt at
videreføre begreberne på det detaljerede kursusniveau.
Idet Færdigheder er tæt forbundne til Kompetencer,
er det formålsmæssigt med en mere operationel opdeling. Her kommer CDIO ind i billedet: CDIO-konceptet
angiver en ganske detaljeret kompetencenøgle benævnt
CDIO-Syllabus. I overensstemmelse med filosofien bag
konceptet betragtes nøglens punkter som forslag, men af
sammenlignelighedsgrunde er her valgt at beskrive vor
ingeniørprofil præcist ved den foreslåede kategorisering
(på niveau 1 til 3, se Bilag A). Et eksempel på en fuldt
udbygget CDIO-Syllabus er angivet ved link i Bilag D for
inspiration. (Crawley, 2001)

Kvalifikationer og kompetencer
I CDIO-termionologi betragtes det at kunne samarbejde,
at kunne tilegne sig ny viden osv, som grundlæggende
færdigheder som forudsætning for at kunne indgå i
ingeniørarbejde. Begrebet kvalifikation forstås som
eksamenspapiret og anvendes derfor ikke i denne sammenhæng.
CDIO-definitionerne har altså, som naturligt er med
deres udspring i ingeniøruddannelser, mere fokus på
erhvervsudøvelsen, og noget af det, der i Kvalifikationsrammen blev betegnet som kompetencer, er i CDIOterminologi defineret som færdigheder.

Professionsrettede ingeniørkompetencer (4)

Personlige
og generiske
professionelle
færdigheder (2)

Matematisknaturvidenskabelige
og teknisk ingeniørfaglig
viden (1)

Figur 2. CDIO: kompetence-kategorier

Sociale
færdigheder (3)
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Den først kategori omfatter teknisk-faglig viden. Omfanget af beskrivelsen af teknisk-faglig viden i denne
håndbog afspejler ikke vigtigheden af dette emne; dette
skyldes, at den teknisk-faglige viden er retningsspecifik,
og derfor kun kan beskrives ganske overordnet i en fælles beskrivelse. Det faglige fundament er altafgørende
for indøvelse og anvendelse af de tre øvrige kategorier.
Kategori 1. Matematisk-naturvidenskabelig og
teknisk-ingeniørfaglig viden
Herunder hører teknisk og videnskabelig faglighed og
disciplinær viden, som er grundlaget for al ingeniøruddannelse. I Bilag A er kun angivet overskrifter, men i de
enkelte uddannelsers studieordninger er denne viden
specificeret.
Mange af kompetencerne i kategori 2 (personlige og
generisk professionelle færdigheder) og 3 (sociale
færdigheder) er hverken hierarkiske eller uafhængige. I
figur 3 er illustreret en sammenhæng: startende indefra
findes tre former for ingeniørmæssig tankegang eller
arbejdsmetode: Ingeniørfaglig problemløsning og
modellering (2.1), Eksperimentelle metoder (2.2)
og Systemorienteret analyse (2.3). Disse kunne også
betegnes ingeniørmæssig, videnskabelig og systemmæssig tankegang.

Øvrige egenskaber, som kræves for at fungere professionelt betegnes Professionelle færdigheder og
egenskaber (2.5). Kategorien fokuserer på færdigheder
og egenskaber, som afhænger af og karakteriserer det
enkelte individ, eksempelvis kreativitet, helhedstænkning, selvstændighed, forståelse af egne styrker og svagheder, analytisk sans, fleksibilitet. Kategorien omfatter
også mere personlige holdninger og egenskaber som fx
pålidelighed og etisk holdning (se også efterfølgende
afsnit om taksonomi og det affektive område)
Den del af de personlige egenskaber, som ikke udelukkende defineres ud fra en professionel sammenhæng,
kunne kaldes ”øvrige personlige egenskaber” – her mere
specifikt benævnt Fleksibilitet og selvledelse (2.4)
Kategori 3. Sociale færdigheder
Interpersonelle (sociale) egenskaber er i fremstillingen
opfattet som en delmængde af de personlige. De sociale
færdigheder vedrører de udadvendte aktiviteter, som en
ingeniør indgår i. Eksempelvis kan nævnes: samarbejdsevne, møde- og diskussionsdisciplin, kommunikationsfærdigheder.

Fleksibilitet og selvledelse
(øvrige personlige) (2.4)

Professionelle færdigheder
og egenskaber (2.5)
Samarbejdsevne
(3.1)
Ingeniørfaglig problemløsning og modellering (2.1)
Eksperimentelle metoder (2.2)
System-orienteret analyse (2.3)

Kommunikative
færdigheder (3.2)

Sproglige
færdigheder
(3.3)

Figur 3. CDIO-illustration af kategori 2 og 3
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Kategori 4. Professionsrettede
ingeniørkompetencer

Den beskriver stigende kompleksitet i den studerendes
forståelse af et tema.

Til denne kategori hører de praksisbaserede og professionsorienterede færdigheder, som er nødvendige for at
kunne overskue de mange aspekter af et typisk ingeniørprojekt. Kompetencerne er samlet i CDIO-akronymet
– man kunne også kalde det

SOLO-taksonomien forener kognition og videnkompleksitet. Taksonomien finder typisk anvendelse på felterne
viden og forståelse, og i mindre grad på personlige og
sociale færdigheder. Der er udviklet en tilsvarende
taksonomi for det affektive område (Krathwohl, det
holdningsmæssige: modtage – reagere på – værdsætte –
organisere værdier – have personlighed), og for det det
psykomotoriske (Simpson) fra iagttagelse over udførelse
med vanepræg til komplicerede handlinger - som er
nævnt for fuldstændighedens skyld (Ralking, Yde, &
Tylén, 2009)

- at bringe sin teknisk-faglige viden
og sine personlige og interpersonelle
kompetencer i spil i virkelige og uforudseelige situationer.
Det er de kompetencer omkring forretningsforståelse,
systemforståelse, projektstyring, som netop er karakteristiske for den udviklingsbaserede/ forskningsbaserede
og praktisk orienterede ingeniør.

ASE har tidligere anvendt en forenklet Bloom’s taksonomi. I tabellen er medtaget en sammenligning af niveauer
og en beskrivelse, der retter sig direkte mod ingeniørdomænet. Niveauerne i Bloom’s er med vilje ikke vist som
direkte modsvarende niveauer i SOLO-taksonomien.

På figur 4 er vist de fire faser i typisk ingeniørarbejde
indlejret inderst i den forretningsmæssige kontekst,
udenom i den samfundsmæssige.

Farvekoderne i Figur 5 anvendes på Kompetence-matricen, figur 6.
Det er vigtigt, at læringsmålene er beskrevet ved aktive
verber, som beskriver en adfærd hos den studerende,
som kan måles under og efter forløbet. I Bilag B er vist
en liste over sådanne verber.

Beskrivelseshierarki
Kompetencer er beskrevet på flere detaljeringsniveauer
afhængig af anvendelse:
•

Studieordning (overordnet profil)

•

Kursuskatalog (læringsmål ift eksamen)

•

Læseplan (operative, detaljer)

C
4.3

D
4.4

I
4.5

O
4.6

Forretningsforståelse (4.2)

Samfundsforståelse (4.1)

Figur 4. Kvalifikations- og kompetenceopdeling

Taksonomi
Figur 3 og 4 beskriver indholdsaspektet – i Figur 5
defineres adfærdsaspektet eller indlæringsniveauet.
Taksonomien SOLO står for Structure of Observed Learning Outcome, og er udviklet af Biggs og Collis (1982).
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Figur 5. Taksonomi; sidste kolonne sætter taksonomien ind i en ingeniørmæssig kontekst.

Kompetencematrix
Kompetencematricen er et praktisk redskab til at sikre,
at alle elementer af en uddannelses kompetenceprofil
(Bilag A) indgår i en passende progression. Dette gælder
såvel tekniske emner som øvrige kompetencer. Der bør
ikke være unødvendige gentagelser (men gerne træning
af en given kompetence på uændret niveau), og der skal
være et naturligt flow i indlæring.
Kompetencematricen giver et samlet overblik over
uddannelsen, og er det enkelte kursus’ redskab til at
identificere forventede forudsætninger og til at tydeliggøre bidrag til den samlede uddannelse.
I Figur 6 vises princippet for opbygning af en kompetencematrix, med tænkte fordelinger markeret med
samme farvekode som i Figur 5:

1 Kompetencen ”1.3” indlæres i en passende progres-

sion
2 Kompetencen ”2.2” forventes på niveau 3 på 2. seme-

ster, men introduceres på niveau 2 på 3. semester
3 Kursus 1.6 er teknisk redskabskursus uden forbindelse

til anvendelse (hvilket kan være et bevidst valg)
4 Kursus 2.6 integrerer tekniske discipliner kompeten-

cer med personlige, sociale og professionsrettede
5 Bachelorprojektet bør dække kompetencer fra alle 4

grupper, jf bekendtgørelsen.
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3

4

5

2

1

Figur 6 Kompetencematrix, princip

Figur 7 viser kompetence 2.2 udfoldet. Ofte vil niveauet 2.2.x være præcist nok til en læringsmålsbeskrivelse, men niveauet
2.2.x.y kan fungere som checkliste og forklaring i selve kurset.

2.2
Eksperimentelle
metoder

2.2.1 designe eksperimenter

2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3

udvælge kritiske spørgsmål
vurdere kvalitet og pålidelighed af data
formulere forsøgskoncept og -strategi

2.2.2 planlægge, udføre, dokumentere og
rapportere dataopsamling

2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5

etablere forsøgsopstilling
udføre dataopsamling
dokumentere forsøgsmetoder
analysere og rapportere forsøgsdata
sammenligne eksperimentelle data med modeller

2.2.3 foretage hypotesetest og
bearbejdning af data

2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4

diskutere statistisk gyldighed og begrænsning af data
formulere hypoteser til afprøvning
diskutere kontrol og kontrolgrupper
vurdere mulig ny viden

Figur 7 Kompetencematrix, detalje
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Studieopbygning
Organisering af studier er mere og andet end en kombination af kurser, og ingeniøruddannelserne er da også
karakteriseret ved diversitet – der er ikke én metode,
som er egnet til indøvelse af de mange kompetencer,
og der er ikke to studerende, der vil tilgå en opgave på
samme måde. Læring er en individuel og personlig proces, og undervisningen skal understøtte dette.

Uddannelserne opbygges efter principper
(figur 8 og 9) om:
•

faglig progression og sammenhæng

•

inddragelse af fagområdets anvendelse helt fra
begyndelsen

•

mulighed for individuel toning og tempo

•

valgmuligheder

Profilmæssigt dækker uddannelserne en kvalificering til
at udvikle sig mod arbejdsdomænerne:
•

forskning og udvikling

•

system- og produktdesign

•

udførelse, produktion og drift

Figur 8 Principiel opbygning af diplomingeniøruddannelser
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Figur 9 principiel opbygning af civilingeniøruddannelser

Kompetencematricen har et dobbeltsidigt formål – dels
at sikre at alle tilsigtede kompetencer indgår i ét eller
flere kurser på uddannelsen, dels at tydeliggøre progressionen af kompetencer gennem uddannelsen. Kompetencematricen er et arbejdsredskab for undervisere og
planlæggere, og skal løbende opdateres og revideres.
Den uddannelsesansvarlige har ansvar for at registrere
og samle beskrivelser og opstiller den samlede
kompetencematrix. I arbejdet inddrages både

Uddannelsesudvalget og de enkelte kursusansvarlige.
Uddannelsesansvarlige identificerer manglende kompetencer og progression og iværksætter en revision af ét
eller flere kurser, således at de indeholder de(n) givne
kompetence(r) og kursets læringsmål herved justeres.
De enkelte kursusansvarlige beskriver, hvorledes kurset
bidrager ift kompetencerne, samt på hvilket niveau (se
taksonomi)
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3. UNDERVISNINGS- OG
EKSAMENSFORMER

Undervisning

Eksamen

CDIO foreskriver, at undervisningen tilrettelægges med
henblik på de studerendes aktive læring. Der lægges
vægt på, at de studerende engageres aktivt, både hvad
angår tilegnelse af teknisk-faglig viden, og træning i at
identificere, afgrænse, analysere og løse problemer.

Der skal være overensstemmelse mellem eksamensform
og undervisningsforløb. Fx bør der trænes mundtlig
præsentation, hvis eksamen er mundtlig.

Omfangsmæssigt fylder kurser i kompetenceområde 1,
Matematisk-naturvidenskabelige og teknisk-ingeniørfaglige emner, mest. Det er her, grundlaget for øvrige
kompetencer skabes, og aktiv deltagelse fx ved indlagte
øvelser, diskussion af centrale temaer, gennemgang for
hinanden, introducerende test af forudsat viden vil både
bidrage til at hæve aktivitetsniveauet og til at synliggøre
personlige og interpersonelle kompetencer. Det er netop
dette CDIO standard 3, integrerede kursusbeskrivelser,
handler om.
Det er karakteristisk for uddannelserne, at der er relativt megen underviserdækket tid i studiets første del.
Intentionen er, at dækningen er mest intensiv i studiets
start, aftagende over bachelordelens specialisering til
kandidatdelen.
Det er endvidere karakteristik, at der tilbydes fysiske
arbejdsforhold, som inspirerer til at betragte universitetet som en arbejdsplads, hvor man kan studere alene, i
grupper eller modtage vejledning og holde møder.
Studieordningen opererer med følgende typer af undervisning:
•
•
•
•
•
•

Kurser
Opgaver
Projekter
Laboratoriepraktik
Bachelor- og masterprojekt
Værkstedspraktik

Eksamen – eller det samlede kompleks af bedømmelse
- skal dække alle kursets læringsmål, og på de beskrevne
taksonomiske niveauer. I CDIO-sammenhæng beskrives
det i Standard 11, og Biggs kalder det Alignment (Biggs,
2003)
Det er almindelig kendt, at det kan være svært ved én
eksamensform at afdække alle læringsmål; så både af
hensyn til bredere dækkende bedømmelse, og som sikring af løbende og aktiv deltagelse, bør man overveje en
udvidelse og spredning af bedømmelsesmetoder.
I flere kurser arbejdes fx med portfolio-bedømmelse,
hvilket betyder, at den studerende løbende selvevaluerer
og reflekterer over egen indsats og eget niveau.
I andre kurser praktiseres, at studerende gensidigt retter
og kritiserer hinandens arbejder (peer-review); da det
som bekendt er lettere at se andres fejl end egne, kan
dette fungere både som indlærings- og kvalitetssikringselement.
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Hvor det er muligt, kan man overveje at ”vende bevisbyrden”, således at de studerende skal reflektere over
og bevise, at de har opnået læringsmålene. Det vil være
oplagt i afgangsprojekter og andre projekter med mindre
præcist definerede læringsmål.

19

Studieordningen angiver endvidere, om en given eksamen er med ekstern censur, og om den afholdes som
gruppeprøve, samt om eksamen afholdes individuelt
eller som gruppeeksamen.

Studieordningen opererer med følgende typer af eksamen:

Arbejdsgang

•
•
•
•
•

Ved afrapporteringen fra underviser til uddannelsesansvarlig (og videre til Studienævn) vurderes både læringsmålsbeskrivelser og sammenhæng med eksamen (DUS,
se afsnit 6) . CDL (se afsnit 5) understøtter løbende
arbejdet med læringsmål og eksamensformer.

Skriftlig eksamen
Mundtlig eksamen
Projekteksamen
Opgavebesvarelse(afløsningsopgave)
eller kombinationer af disse
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4. PROJEKTER
Den grundlæggende idé bag CDIO-konceptet er, at uddannelsen skal afspejle arbejdet som ingeniør – at hensigtsmæssige og effektive arbejdsmetoder skal indøves
gennem uddannelsen, og at forståelse for anvendelsen
og nytteværdien af produkter skal være fremherskende –
både når det drejer sig om fysiske produkter, og når det
drejer sig om undersøgelser og indledende design.

sammenhæng også være et system eller en systembeskrivelse.

I CDIO-konceptet er dette udmøntet i Standard 4, som
foreslår (mindst) to såkaldte Design-Build-projekter:
ét på den obligatoriske del, og ét på specialiseringsdelen. Disse projekter er defineret ved, at de studerende
gennemgår faserne med udformning af et produkt eller
en proces, og dernæst skaber produktet (D’et og I’et i
akronymet)

(i) fysisk-matematisk model af udsnit af virkeligheden

Fokuseringen på at lave produkter og implementere
dem i realistiske situationer er fremherskende i CDIOkonceptet. Det giver den studerende mulighed for at
reflektere over sammenhængen mellem faglige discipliner og professionel anvendelse. Et produkt kan i denne

Ingeniører arbejder i vid udstrækning i modeller – ikke
nødvendigvis fysiske, ofte matematisk-teoretiske. Nogle
projekter forstås bedre i en model-kontekst med de
cykliske faser (Figur 10):

(ii) beregninger/ resultater
(iii) kalibrering/ verifikation
(iv) anvendelse/ forudsigelser

HÅNDBOG FOR CDIO VED ASE

Sammenlignet med ”Implement” genkendes fasen
(iii) kalibrering/ verifikation som processen, hvor der
indtænkes, om modellen er realistisk, om den afspejler
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virkeligheden. Verifikationsfasen er afgørende: her afprøves, om modellen er realistisk, og måledata vurderes
og anvendes.
Sammenlignet med ”Operate” genkendes fasen (iv)
anvendelse/ forudsigelser som fasen, hvor modellen
leverer resultater.
Da projektarbejde er en udbredt undervisnings- og
arbejdsform i uddannelsessammenhæng, er projekter
naturligt nok også forskellige i natur. I det følgende gives
derfor en oversigt over karakteristika ved projekter, og
krav til samme.
Et projekt er altid beskrevet ved læringsmål, men
læringsmålene kan være mere eller mindre præcist
beskrevne (som eksempel for Bachelorprojekt: ”demonstrere anvendelse af kendt viden, og sætte sig ind i ny
…”) Det må være et krav til læringsmålene, at de skal
demonstrere kontinuitet i forhold til det øvrige uddannelsesprogram.
Der kan udmærket være krav om teoriindlæring i et
projekt, men ikke udelukkende – i så fald defineres det
som kursusopgave.

Figur 10 Model for arbejde i en modelverden
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Et projekt kan have alle kombinationer af åbenhed
og lukkethed i både indledende og afsluttende fase.
Ved kombinationen åbenhed -> lukkethed forstås fx, at
man skal nå frem til et givet produkt/ konstruktion med
givne kravsspecifikationer, men at metoder er frie. Ved
kombinationen lukkethed -> åbenhed forstås omvendt,
at der er krav om anvendelse af konkrete redskaber/
teorier, men at slutresultatet ikke er fastlagt i detaljer af
projektbeskrivelsen.
Problembaserede projekter er typisk åbne, da både
løsningsmetode og slutresultat fastlægges under projektforløbet.
Projekter er typisk flerfaglige, og her har de studerende har god mulighed for at træne kompetencer fra
område 2, 3 og 4.
Antal i en projektgruppe afhænger af læringsmål:
man kan i princippet godt have én-persons projekter,
men træning af visse kompetencer vil kræve, at flere
studerende deltager. Et typisk mønster på ASE er, at
man går fra mange (træning af samarbejde) til færre
projektdeltagere (mere fokus på faglig indlæring); andre
universiteter har dog haft succes med at øge kompleksiteten i projekter ved at øge deltagerantal til op til 15
studerende.
I projektoplæg og læringsmål kan desuden indskrives
begrænsninger og krav til fx økonomi, tidsplan,
bæredygtighed, materialeanvendelse etc.
Som ovenstående indikerer, er projekter en fællesbetegnelse for mange måder at arbejde på – alle dog med
fællestræk vedrørende krav til afgrænsende, problemformulerende arbejde og afsluttende vurdering af
anvendelighed. En generisk projektmodel som vist på
Figur 11 anvendes på nogle af ASE’s uddannelser, og
understreger vigtigheden af en undersøgende fase og af
de beslutninger, der skal tages undervejs.
Modellen beskriver en faseopdeling af projektforløbet,
hvor der i hver fase er fokus på særlige aspekter så som
idéskabelse og vidensindhentning (Conceive), konceptarbejde og forslagsstillelse (med brugerfokus: Design/
Implement-fasen), dokumentation (Design)
Alle projekter gennemløber disse faser, men afhængig af
graden af åbenhed i oplæg og krav til resultat, vil faserne
have forskellig vægtning. Eventuel iteration som følge af
vurdering af resultater fremgår ikke af modellen.

Figur 11. Projektmodel

Arbejdsgang
Alle projekter (diplom) beskrives efter en skabelon,
hvori der tages stilling til ovennævnte parametre. Specielt skal arbejdsdeling, samarbejde og eksamenskrav
beskrives i projektoplæg og/eller kursuskatalog.

HÅNDBOG FOR CDIO VED ASE
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5. LÆRERTEAMS, LÆRINGSKULTUR,
ORGANISATION SOM SCHOOL
Det er karakteristisk for ASE-ingeniøruddannelserne,
at der er tæt sammenhæng mellem de enkelte undervisningsaktiviteter, og at kompetencer indøves sideløbende
med teknisk-faglig kundskab, som beskrevet i CDIOstandarderne 3, 5 og 7.
For at det skal kunne lade sig gøre, skal undervisere
selv have arbejdet med gennemførelse af tværfaglige og
komplekse projekter og være bevidste om, hvordan det
indarbejdes i undervisningsforløb.

•

Uanset behov for tværgående koordinering ligger
der en opgave i ajourføring af kursusbeskrivelse,
læseplaner, litteratur etc - denne opgave er forankret hos den underviser, der til enhver tid skal afvikle
den forestående kursusgang (benævnt Kursusansvarlig)

•

Den Uddannelsesansvarlige har ansvaret for
den overordnede beskrivelse af og sammenhæng i
uddannelsen – dette foregår ved regelmæssige møder med både semesterteams, faglige grupperinger,
og Uddannelsesudvalg, som er rådgivende for
den uddannelsesansvarlige.

•

På tværs af uddannelser drøfter de Uddannelsesansvarlige i Studielederens regi principper for
koordinerede forløb og for rammer for gennemførelse af uddannelserne, herunder indarbejdelse af
CDIO-principperne.

•

Den praktiske udmøntning (beskrivelse, planlægning, eksamensafholdelse mm) håndteres af
Studieadministrationen

•

Adjunktuddannelse er forankret i CDL, og har som
integreret del specielt CDIO-principper hvad angår
læring og eksamen.

Arbejdsgang
Sammenhængende læringsforløb kræver koordination,
både i dag-til-dag gennemførelsen af undervisning, og i
planlægningsfaserne. Arbejdet hermed er organiseret i
flere dimensioner, som er mere eller mindre formaliserede:
•

•

Semesterteams bestående af alle undervisere på
et givent semester, alternativt alle undervisere på et
givent samlet forløb, afholder regelmæssige møder
om planlægning af hele semesteret, om evaluering
af undervisningen, og om revision af kursusbeskrivelser og eksamensformer.
De faglige grupperinger har ansvaret for progression og niveau af det faglige indhold gennem
hele studiet – Udviklingschef/ gruppeleder forestår
arbejdet.
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Organisation som School
En ”skole” på et universitet er en velkendt organisationsform, der som sit formål har at skabe muligheder for
den bedst mulige uddannelse til en defineret gruppe af
studerende.
En skole er karakteriseret ved følgende aspekter:
•

Skolen er et selvstændigt ansættelsesområde, hvor
det er muligt at tilgodese undervisningsbehov som
primært vurderingsgrundlag, og tilgodese, at praktisk erfaring fra professions-udøvelse vægtes højt.

•

Skolen har en selvstændig økonomi, med fokus på
undervisningsbehov og -kvalitet

•

Skolen er en fysisk - og derved identitetsskabende
– realitet.

•

Skolen har en indre organisation sikrer, at uddannelser kan defineres udelukkende ud fra samfundsog aftagerbehov.

•

Undervisning er defineret ud fra en valgt pædagogisk- didaktisk og indholdsmæssig model.

Skolen (ASE, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet)
er derfor organisatorisk adskilt fra Institut for Ingeniørvidenskab (ENG), der har ansvar for forskning og

myndighedsbetjening. Samarbejde om både uddannelse
og forskning sker med flydende overgange: alle ENG-ansatte deltager i undervisning, og en stor del ASE-ansatte
deltager i forsknings-udviklingsprojekter. CIC (Center
for Industrial Cooperation, se næste afsnit) er bindeled
for eksterne kontakter. Organisationen er stiliseret vist
på Figur 12.

ASE

ENG

Uddannelsesprogrammer

Forskningsdomæner

Klassiske ingeniørdomæner

CIC

Figur 12. Organisation

CDL
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6. PROGRAMEVALUERING

Programevaluering (Standard 12) har som mål at understøtte en kontinuerlig forbedringskultur, både på de
store linjer hvad angår dimittendprofiler, og på de nære
linjer hvad angår kursusindhold og gennemførelse af
kurser.

Evaluering af undervisning
For at evalueringer af kursusforløb skalg have effekt,
skal de opleves meningsfulde af alle parter. Evaluering
skal være målrettet, det vil sige tilpasset det konkrete
kursus eller samling af kurser (evt. semestre). Kun det
nødvendige og relevante skal evalueres, og der ønskes
evalueringer, som giver mulighed for hurtig feedback
og reaktion, både i forhold til studerende og ledelse. Det
er vigtigt ved evaluering at være bevidst om følgende
spørgsmål:
•

Hvad vil vi vide noget om?

•

Hvad vil vi bruge denne viden til?

•

Hvilke konsekvenser kan evaluering have?

•

Hvilke metoder for evaluering og opsamling vil vi
anvende, hvornår og hvordan?

•

Hvordan bidrager disse metoder hver især til den
viden, vi ønsker at få?

tiltag slår igennem – og i relation til tilpasning af profil,
fordi behovet i fremtiden pr. definition er dårligt kendt.
Det er således institutionens ansvar at udbyde programmer med en passende blanding af langtidsholdbare
kompetencer, beredskab til at indgå i relevant arbejde
helt fra erhvervsstart, og kompetencer, der sikrer evne
til livslang læring og omstillingsparathed.

Arbejdsgang
Evaluering af undervisningsforløb skal følges op af dialog med holdet, og det skal tydeligt fremgå, hvad der kan
reageres på. Evalueringen skal udmunde i et konklusionsnotat med de 3 vigtigste forbedringsområder og de 3
væsentligste styrker ved kurset.
Ved starten af hvert semester afholder den Uddannelsesansvarlige (diplom) Didaktisk Udviklings Samtale
(~ DUS) med alle undervisere. Her gennemgås såvel
konklusionsskemaer og relevante kursers læringsmål.
Via Studielederen tilgår en samlet rapport over kursusevalueringer Studienævnet.
Programevaluering foregår fra centralt hold via akkrediteringsprocedurer. Fra decentralt hold indhentes
respons på flere sider:
•

kontakt og rapportering via praktikophold

Evaluering af programmer

•

aftagerpaneler for hver uddannelse

Evaluering af dimittendprofiler og programindhold har
til formål at sikre, at dimittender til stadighed har høj
”employability” – at de kan indgå i erhvervets arbejdsfunktioner, og at de kan medvirke til at løfte erhvervet
og præge det på fremadrettet måde. Dette er en svær
øvelse - i relation til umiddelbare behov fordi ”omsætningshastigheden” kan være op til 5½ år, inden nye

•

ad-hoc høringer blandt aftagere

•

censortilbagemeldinger
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7. UDDANNELSE, RÅDGIVNING, SUPPORT
I hvert af afsnittene 2 til 6 er udviklingsplaner og det
løbende arbejde beskrevet, og i afsnittene ”Arbejdsgang”
er nævnt en række forskellige aktører. CDIO-standard 1
beskriver netop, at opgaverne med udvikling og kvalitetssikring skal være institutionelt forankrede for at
sikre udbredelse til alle udførende.
Aktørerne ved ingeniøruddannelserne er:
Studieledelsen, som har ansvar for kursusudvikling
og dokumentation af kompetencer, samt fællesprojekter,
praktikforløb og andre aktiviteter på tværs af uddannelser.
Udviklingschefer og gruppeledere, som har ansvar
for personaleudvikling, herunder udvikling af de praksis-orienterede kompetencer, der understøtter CDIOtankegangen og kontakt til erhvervet i form af relevante
udviklingsprojekter.
Studienævnet, som godkender overordnede retningslinier for uddannelser og foretager kvalitetssikring i
relation til evalueringer og eksamen.
CDL (CDIO Development Laboratory), hvis formål
er at skabe grundlag for bedre læring. CDL skal facilitere, inspirere og støtte underviserne, de studerende og

ledelsen af ASE’s uddannelser. CDL forestår gennem
kurser, foredrag og temadage rådgivning og efteruddannelse inden for pædagogisk udvikling.
Adjunkt-uddannelse, som bl.a. giver en indføring i
CDIO-konceptet, er et konkret eksempel på en CDLaktivitet.
Studievejledningen under CDL er organiseret som en
generel (personlig) og en faglig vejledning. Studievejledningen forestår bl.a. analyser og samtaler, som hjælper
den enkelte studerende til at forstå egne læringsmønstre, og til at forbedre kapaciteten til at gennemføre
studierne.
CIC (Center for Industrial Cooperation) er
samlingspunkt for og forbindelsesled til erhvervssamarbejder. I studiemæssig sammenhæng er CIC virksomhedernes indgang til bl.a. håndtering af praktikforløb, bachelor- og andre projekter, samt sommerskoler baseret
på virksomhedssamarbejde.

HÅNDBOG FOR CDIO VED ASE

27

8. STRATEGI OG HANDLINGSPLANER

I de foregående afsnit er nævnt en række aktører og
arbejdsgange. Alle arbejdsgange støtter op om målet
”Flere og bedre ingeniører.” Arbejdsgangene er rutiner,
som indgår i en halvårlig cyklus med opsamling af data,
evaluering og revurdering.
Andre konkrete indsatser beskrives i handlingsplaner,
som er resultater af en strategi – en slags udviklingskon-

trakt indgået med Aarhus Universitet. Sådanne indsatser er tidsafgrænsede og rettet mod kvalitetsløft på
enkeltstående områder. Eksempelvis er etableringen af
CDL og CIC indsatsområder, som efterfølgende indgår i
den rutinemæssige arbejdsgang.
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Bilag A: ASE–kompetenceprofil

En diplomingeniør fra ASE kan: (kompetenceniveau specificeres ved SOLO-verber i studieordning)
1.

Matematisk-naturvidenskabelig og teknisk-ingeniørfaglig viden

1.1 Viden og færdigheder i matematik og
naturvidenskab

(se beskrivelse for studierretninger)

1.2 Retningsspecifik grundfaglig kerneviden

(se beskrivelse for studierretninger)

1.3 Retningsspecifik videregående
ingeniørfaglig viden

(se beskrivelse for studierretninger)

2. Personlige og professionelle færdigheder og egenskaber
2.1 Ingeniørfaglig problemløsning og
modellering

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

modelleringsmetoder
modelantagelser, fejlmuligheder og usikkerheder
overslagsberegninger og kvalitative ræsonnementer
konklusitioner og anbefalinger

2.2 Eksperimentelle metoder

2.2.1 eksperimentdesign
2.2.2 dataopsamling
2.2.3 hypotesetest og databearbejdning

2.3 System-orienteret analyse

2.3.1 systemer og komplekse sammenhænge
2.3.2 tværfaglige perspektiver

2.4 Fleksibilitet og selvledelse

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

2.5 Professionelle færdigheder og holdninger

2.5.1 professionens historie og etiske regler
2.5.2 professionens udvikling, incl. relevante forskningsartikler
2.5.3 udviklingsarbejde

egen læring og ny viden inden for relevante ingeniørmæssige områder
initiativ og fleksibilitet
innovation og med brugerdrevet innovation
arbejdsmetode

3. Sociale færdigheder
3.1 Samarbejdsevne

3.1.1 samarbejdsmæssige relationer inden for arbejdsdomænet
3.1.2 projekt- og mødeledelse samt kvalitetssikring

3.2 Kommunikative færdigheder

3.2.1 formidling af og argumentation for tekniske problemstillinger, analyser og løsninger
3.2.2 kommunikation mod forskellige målgrupper, herunder udførelse af illustrationer

3.3 Sproglige færdigheder

3.3.1 teknisk fagsprog på dansk
3.3.2 teknisk fagsprog på engelsk eller andet relevant fremmedsprog

4. Erhvervsrettede ingeniørkompetencer
4.1 Samfundsforståelse

4.1.1 samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
4.1.2 interkulturelle forskelligheder

4.2 Forretningsforståelse

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.3 Begrebsdannelse og systemforståelse

4.3.1 tværfaglig viden og perspektiver på systemer og systemiske sammenhænge
4.3.2 modsætningsfyldte krav og behov

4.4 Systemdesign

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

4.5 Implementering af systemer
(retningsspecifikke)

4.5.1 produktionsmetoder
4.5.2 implementere løsninger under hensyntagen til kvalitetssikring og ressourceallokering

4.6 Drift af systemer
(retningsspecifikke)

4.6.1 drift af systemer/ anlæg med henblik på optimering
4.6.2 betjening og anvendelse af produkter ud fra et brugersynspunkt
4.6.3 livscyklusanalyser og cost-benefit analyser af system eller for produkt

professionsudøvelsen i forhold til forskellige organisatoriske rammer
elementær markeds- og forretningsøkonomi
forretningsmodeller
innovation og innovative processer

kravsspecifikationer
systemer/ konstruktioner/ anlæg/ elementer som del af helhed
helhedsorienteret produktudvikling
omsætning af tekniske udviklings- og forskningsresultater til praktisk anvendelse
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Bilag B: Eksempel på kompetencebeskrivelse, niveau 4

En diplomingeniør fra ASE kan:
2. Personlige og professionelle færdigheder og egenskaber
2.1 Ingeniørfaglig problemløsning og
modellering

- vælge og anvende relevante modelleringsmetoder
- vurdere modelantagelser, fejlmuligheder og usikkerheder
- foretage overslagsberegninger og
kvalitative ræsonnementer
- foretage konklusioner og give anbefalinger

2.2 Eksperimentelle metoder

2.2.1 designe eksperimenter

2.2.1.1 udvælge kritiske spørgsmål
2.2.1.2 vurdere kvalitet og pålidelighed af data
2.2.1.3 formulere forsøgskoncept og -strategi

2.2.2 planlægge, udføre, dokumentere
og rapportere dataopsamling

2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5

etablere forsøgsopstilling
udføre dataopsamling
dokumentere forsøgsmetoder
analysere og rapportere forsøgsdata
sammenligne eksperimentelle data med modeller

2.2.3 foretage hypotesetest og bearbejdning af data

2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4

diskutere statistisk gyldighed og begerænsning af data
formulere hypoteser til afprøvning
diskutere kontrol og kontrolgrupper
vurdere mulig ny viden

udvalgt som
eksempel

hvis niveau 4 er beskrevet,
kan man evt. nøjes med
emneformen her

2.3 System-orienteret analyse

- anskue systemer og sammenhænge
analytisk og som komplekse sammenhænge
- inddrage tværfaglige betragtninger

2.4 Fleksibilitet og selvledelse

- strukturere egen læring og selvstændigt tilegne sig ny viden inden for
relevante ingeniørmæssige områder
udvise initiativ og fleksibilitet
- arbejde innovativt
(er kommet med fra nedlagte 4.7)
- arbejde målrettet

2.5 Professionelle færdigheder og holdninger

- kender sin professions historie og
etiske regler
- holder sig ajour med professionens
udvikling, herunder læse relevante
forskningsartikler
- indgå i relevant udviklingsarbejde
flyttet fra 4.3

eksempel på niveau 4 disse punkter skal kunne
identificeres i en kursusbeskrivelse
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Bilag C: Taksonomi
Verbum, dansk

Verb, Engelsk

EJ AKTIVE VERBER
beherske

Verbum, dansk

Verb, Engelsk

1 PRÆSTRUKTUREL (anvendes ikke)
master

dokumentere

document

forstå

understand

deltage i

participate in

indsigt i

have knowledge...

formidle

communicate

tilegne

acquire

producere

produce

observere

observe

skrive

write

være i stand til

be able to...

præsentere

present

2 ENKELTSTRUKTUREL

3 FLERSTRUKTUREL

angive

mention

beskrive

describe, list

beregne

compute, caltulate

bygge

build

bestemme

determine

formulere

formulate

definere

define

karakterisere

characterize

gengive

quote, recite

kombinere

combine

identificere

identify

løse

solve

indsamle

collect

redegøre

explain

kalibrere

calibrate

sammensætte

compose

opstille

establish

udtrykke

express

referere

refer

verificere

verify

registrere

register

vise

show

skitsere

outline

resummere

sum up

udpege

point out

rapportere

report

udvælge

select

bearbejde

work up

måle

measure

bevise

prove

optegne

sketch

simulere

simulate

danne

form

anvende

apply

redegøre for

state

foretage

carry out

4 RELATIONEL

5 UDVIDET ABSTRAKT

analysere

analyze

afgrænse

delimit

begrunde

argue

bedømme

judge

forklare

explain

diskutere

discuss

sammenligne

compare, relate

estimere

estimate

eksemplificere

exemplify

evaluere

evaluate

sammenfatte

summarize

fortolke

omteråret

tilpasse

adjust

forudsige

predict

udforme

work out, elaborate

kritisere

critisize

udlede

deduce

perspektivere

put into perspective

optimere

optimize

skønne

estimate

skelne

distinguish

vurdere

assess

planlægge

plan

ekstrapolere

extrapolate

konstruere

design

anbefale

recommend

modellere

model

strukturere

structure

syntetisere

synthesize
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