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Formål med studieordningen

Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udby
dere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution. Denne studie
ordning indeholder derfor både en fællesdel og en institutionsdel, som det fremgår af indholdsfor
tegnelsen.

Fællesdelen er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetek
niker og kort og landmålingstekniker.

University College Nordjylland – Bruno Larsen

VIA University College – Laurids Green

Erhvervsakademi SydVest – Mogens Præst

Erhvervsakademi Lillebælt – Gorm Guldmann

Københavns erhvervsakademi – Bo Pedersen

Erhvervsakademi Sjælland – Kirsten Nielsen

Formålet med studieordningen er:

At omsætte den overordnede lovgivning til en fælles studieordning, der beskriver de
generelle vilkår omkring uddannelserne
At sikre ensartethed i uddannelserne
At sikre de studerendes mulighed for at flytte mellem forskellige uddannelsessteder med
fuld merit
At sikre et fælles præg i studieordningerne både hvad angår form og indhold
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DEL 1. FÆLLESDEL

De omfattede uddannelser

Kort og landmålingstekniker

Uddannelsen til kort og landmålingstekniker er en erhvervsakademiuddannelse, der giver mulig
hed for, at den studerende kan fortsætte i videreuddannelse.

Uddannelsen til kort og landmålingstekniker (120 ECTS) har en varighed på 2 år. Uddannelsens
engelske titel er ”AP Degree in Surveying and Mapping”.

Uddannelsens indplacering i kvalifikationsrammen er niveau 5.

Byggetekniker

Uddannelsen til byggetekniker er en erhvervsakademiuddannelse der giver mulighed for at den
studerende kan fortsætte i videreuddannelse på uddannelsen til Bygningskonstruktør. Der gives da
3 semestres merit.

Uddannelsen til Byggetekniker AK har en varighed på 2 år (120 ECTS). Uddannelsens engelske titel
er ”AP Degree in Construction Technology”. Der samlæses med bygningskonstruktør de første 1½
år.

Uddannelsens indplacering i kvalifikationsrammen er niveau 5.

Bygningskonstruktør:

Uddannelsen til bygningskonstruktør er en professionsbacheloruddannelse og kvalificerer den stu
derende til at kunne fortsætte i videreuddannelse.

Uddannelsen til bygningskonstruktør har en varighed på 3 år og 6 måneder (210 ECTS). Uddan
nelsens engelske titel er “Bachelor of Architectural Technology and Construction Management”.

Uddannelsens indplacering i kvalifikationsrammen er niveau 6.
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Fælles for uddannelserne

I overensstemmelse med Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannel
ser(Bekendtgørelse nr. 715) er der en vis grad af fælles indhold i de tre uddannelser. Skematisk
kan dette beskrives på følgende måde:

Opmåling, ud
stykning, af
sætning

Grund og
hus

Praktik + geo
grafiske data

Valgfri emner +
afgangsprojekt

Grund og
hus

PraktikRenovering
og ombyg
ning

Etagebyg
geri med
boliger og
erhverv

industribyggeri
og industrielt
fremstillede
byggekompo
nenter

Praktik og
afgangs
projekt

Obligatorisk
uddannel
seselement

Kort og landmålings
tekniker

Bygge
tekniker

Bygnings
konstruktør

Valgfrit ud
dannelses
element og
afgangs
projekt

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel
seselement
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Uddannelsen til Kort og landmålingstekniker

Uddannelses formål og mål

Formålet med uddannelsen til kort og landmålingstekniker er at kvalificere den uddannede til at
kunne indsamle, bearbejde og formidle stedbestemt information samt besidde erhvervskompe
tence som kort og landmålingstekniker AK.

Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet nedenfor.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse der giver mulighed for at den studerende kan
fortsætte i videreuddannelse.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen til kort og landmålingstekniker er en fuldtidsuddannelse, som er normeret til 2 stu
denterårsværk, svarende til 120 ECTS point.

Kort og landmålingsteknikeruddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Kort og landmå
lingstekniker AK. Den engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Surveying
and Mapping. Den engelske titel er AP Graduate in Surveying and Mapping.

Uddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart.

Hvert obligatorisk uddannelseselement er på 20 uger svarende til 30 ECTS point.

I obligatorisk uddannelseselement nr. 3 indgår et praktikophold på 10 uger, svarende til 15 ECTS
point. Praktikforløbet er ulønnet og gennemføres i en eller flere virksomheder.

Uddannelsens læringsmål

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en kort og
landmålingstekniker skal opnå gennem uddannelsen.
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Viden

Den uddannede har

viden om og forståelse af erhvervets praksis og de centralt anvendte teorier og metoder til
indsamling, bearbejdning og præsentation af geografiske data inden for landmåling og
kortlægning
viden om erhvervets kommunikationsformer og metoder til formidling af landmålingstekni
ske problemstillinger og geografiske data
viden om principper og modeller for virksomhedsetablering, drift og organisation
viden om de menneskelige , miljømæssige, økonomiske og teknologiske forhold, der har
indflydelse på landmåling og kortlægning samt
viden om ledelsesmæssige, sociale, sproglige, kulturelle og etiske aspekter i forhold til løs
ningen af opgaver inden for landmåling og kortlægning.

Færdigheder

Den uddannede kan:

anvende relevante metoder til indsamling, bearbejdning og præsentation af geografiske
data inden for landmåling og kortlægning, herunder geografiske informationssystemer
løse matrikulære opgaver og undersøge ejendomsretlige forhold
vurdere opmålings og afsætningsdata
kvalitetssikre egne indsamlede data og udførte beregninger og præsentationer
vurdere og kombinere kendt viden til indsamling, bearbejdning og præsentationen af sted
bestemte data og opstille relevante løsningsmuligheder i forbindelse med opgaver inden
for landmåling og kortlægning og
vurdere praksisnære virksomhedsmæssige og organisatoriske problemstillinger

Kompetencer

Den uddannede kan:

deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
deltage i udviklingsorienterede sammenhænge inden for landmåling og kortlægning
håndtere administrative opgaver og projektledelse inden for landmåling og kortlægning
inddrage teoretisk og erfaringsbaseret faglig viden i løsning af praksisnære problemstillin
ger samt afgrænse og definere sit professionelle handlerum i forbindelse med matrikulære
opgaver og
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tilegne sig færdigheder og kompetencer i relation til landmåling og kortlægning i en struk
tureret sammenhæng

Uddannelsens indhold

Kort og landmålingsteknikeruddannelsen består af en obligatorisk del, som består af en række
kerneområder og uddannelseselementer. Den obligatoriske del har et omfang svarende til 90
ECTS point, og en valgdel, der har et omfang svarende til 30 ECTS point.

Hvert obligatorisk uddannelseselement udgør et element med et særskilt tema. Herigennem
kommer de studerende til at stifte bekendtskab med forskellige typer byggerier, konstruktioner og
installationer samt relevante love og regler mv. Emnerne fremgår af nedenstående figur:

Kerneområder

Kort og landmålingsteknikeruddannelsen tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

Indhold:

1. Alment, herunder kommunikation, arbejdsmetodik, organisation, samarbejde, informati
onsteknologi, talforståelse og anvendt matematik samt fremmedsprog.

2. Virksomheden, herunder virksomhedsdrift, administration og retsforhold.
3. Produktion, herunder kort og dataproduktion, præsentation af geografiske informationer,

projektstyring, og kvalitetssikring.
4. Projektering, herunder fysisk planlægning, matrikulær sagsbehandling og projektstyring.
5. Registrering, herunder opmåling, afsætning og indsamling af stedbestemte data.

Opmåling, ud
stykning, af
sætning

Grund og
hus

Praktik + geo
grafiske data

Valgfri emner +
afgangsprojekt

Obligatorisk
uddannel
seselement

Kort og landmålings
tekniker

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel
seselement
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Uddannelsen til byggetekniker

Uddannelses formål og mål

Formålet med uddannelsen til byggetekniker er at kvalificere den uddannede til, i samarbejde med
andre, at planlægge og varetage teknisk administrative opgaver inden for bygge og anlægsarbej
der samt industrielt fremstillede byggekomponenter.

Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet nedenfor.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse der giver mulighed for, at den studerende kan
fortsætte i videreuddannelse på uddannelsen til Bygningskonstruktør. Der gives da 3 semestres
merit.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen til byggetekniker er en fuldtidsuddannelse, som er normeret til 2 studenterårsværk,
svarende til 120 ECTS point.

Byggeteknikeruddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen byggetekniker AK. Den engelske
betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Construction Technology. Den engelske
titel er AP Graduate in Construction Technology.

Uddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart.

Hvert obligatorisk uddannelseselement er på 20 uger svarende til 30 ECTS point.

I obligatorisk uddannelseselement nr. 3 indgår der et valgfrit uddannelseselement svarende til 5
ECTS point.

I obligatorisk uddannelseselement nr. 4 indgår et praktikophold på 10 uger, svarende til 15 ECTS
point. Praktikforløbet er ulønnet og gennemføres i en eller flere virksomheder.

Uddannelsens læringsmål

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en byggetekni
ker skal opnå gennem uddannelsen.
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Viden

Den uddannede har

viden om og forståelse af erhvervets anvendte praksis, teorier og metoder inden for le
delse, projektering, planlægning og udførelse af bygge og anlægsopgaver
viden om relevante kommunikationsformer og metoder til formidling af byggefaglige pro
blemstillinger, herunder digitale medier inden for såvel byggefaglige som almenfaglige om
råder
viden om erhvervets principper og modeller for virksomhedsetablering, drift og organisa
tion
viden om menneskelige , miljømæssige, økonomiske og teknologiske forhold, der har ind
flydelse på byggeprocessen, herunder praksisnære løsninger i forhold til energi, ar
bejdsmiljø og bæredygtighed i et lokalt og globalt perspektiv samt
viden om ledelsesmæssige, sociale, sproglige, kulturelle og etiske aspekter i løsning af og i
samarbejde om byggeopgaver

Færdigheder

Den uddannede kan:

anvende relevante metoder til projektering, planlægning og ledelse af bygge og anlægsop
gaver, herunder digitale programmer og systemer
vurdere og kombinere kendt viden til belysning af bygningsfaglige problemstillinger og op
stille relevante løsningsmuligheder
formidle resultater af praksisnære bygningsfaglige undersøgelser og løsninger til relevante
parter ved hjælp af relevante medier
vurdere praksisnære virksomhedsmæssige og organisatoriske problemstillinger
vurdere og forstå kendte sammenhænge i udformningen af byggerier, herunder aspekter
vedrørende energi, arbejdsmiljø og bæredygtighed samt vælge mellem kendte løsninger og
vurdere og forstå sociale, kulturelle og etiske sammenhænge i udformning af mindre kom
plekse byggeprojekter og samarbejdet om udførelsen af disse

Kompetencer

Den uddannede kan:

håndtere projektering, planlægning og ledelse af bygge og anlægsopgaver
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deltage i udviklingsorienterede sammenhænge inden for erhvervet
inddrage teoretisk og erfaringsbaseret byggefaglig viden i løsning af praksisnære problem
stillinger, herunder energi og bæredygtighed
deltage i kommunikationen mellem brugere, bygherrer, rådgivere, projekterende og udfø
rende om teknisk projektering, udbud og gennemførelse af mindre komplekse byggeopga
ver
håndtere administrative opgaver og projektledelse af mindre komplekse byggeopgaver
samt
tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til erhvervet i en struktureret sammenhæng

Uddannelsens indhold

Byggeteknikeruddannelsen består af en obligatorisk del, som består af en række kerneområder og
uddannelseselementer. Den obligatoriske del har et omfang svarende til 100 ECTS point, og en
valgdel der har et omfang svarende til 20 ECTS point.

Hvert obligatorisk uddannelseselement udgør et element med et særskilt tema. Herigennem
kommer de studerende til at stifte bekendtskab med forskellige typer byggerier, konstruktioner og
installationer samt relevante love og regler mv. Emnerne fremgår af nedenstående figur:

Grund og
hus

Grund og
hus

Praktik og
afgangs
projekt

industribyggeri
og industrielt
fremstillede
byggekompo
nenter

Obligatorisk
uddannel
seselement

Bygge
tekniker

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel
seselement
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Kerneområder

Byggeteknikeruddannelsen tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

Indhold:

1. Alment, herunder kommunikation, arbejdsmetodik, organisation, samarbejde, informati
onsteknologi, talforståelse, anvendt matematik og fysik samt fremmedsprog.

2. Virksomheden, herunder virksomhedsdrift, administration og retsforhold.
3. Produktion, herunder bygge og anlægsproduktion, samt projektstyring.
4. Projektering, herunder konstruktion, projektering og projektstyring.
5. Registrering, herunder opmåling og afsætning.
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Uddannelsen til bygningskonstruktør

Uddannelses formål og mål

Formålet med bygningskonstruktøruddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at
kunne planlægge, lede og varetage teknisk og administrativt arbejde inden for projektering og ud
førelse af bygge og anlægsopgaver.

Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet nedenfor.

Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse og kvalificerer den studerende til at kunne
fortsætte i videreuddannelse.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen til bygningskonstruktør er en fuldtidsuddannelse, som er normeret til 3 år og 6 må
neders studenterårsværk, svarende til 210 ECTS point.

Bygningskonstruktøruddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen bygningskonstruktør, pro
fessionsbachelor i bygningskonstruktion. Betegnelsen på engelsk er Bachelor of Architectural
Technology and Construction Management

Uddannelsen skal være afsluttet senest 5½ år efter studiestart.

Hvert obligatorisk uddannelseselement er på 20 uger svarende til 30 ECTS point.

I obligatorisk uddannelseselement nr. 3. og 4. indgår der et valgfrit uddannelseselement svarende
til 5 ECTS point. I 5. obligatorisk uddannelseselement indgår et valgemne (valgfrit uddannelses
element) svarende til 15 ECTS point.

I obligatorisk uddannelseselement nr. 6 indgår et praktikophold på 20 uger, svarende til 30 ECTS
point. Praktikforløbet er ulønnet og gennemføres i en eller flere virksomheder.

I obligatorisk uddannelseselement nr. 7 indgår der et valgfrit uddannelseselement svarende til 10
ECTS point og et bachelorprojekt med et omfang svarende til 20 ECTS point.
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Uddannelsens læringsmål

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en bygnings
konstruktør skal opnå gennem uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

viden om og forståelse af de i professionen anvendte principper, teorier og metoder inden
for ledelse, projektering, planlægning og udførelse af komplekse bygge og anlægsopgaver
og kan reflektere over anvendelsen af nævnte teorier og metoder i forskellige situationer
viden om professionsrelevante videnskabsteoretiske begreber og metoder
viden om relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige pro
blemstillinger, herunder digitale medier inden for såvel byggefaglige som almenfaglige om
råder
viden om erhvervets principper og modeller for virksomhedsetablering, drift og organisa
tion
viden om menneskelige , miljømæssige, økonomiske og teknologiske forhold, der har ind
flydelse på byggeprocessen, herunder problemstillinger i forhold til energi, arbejdsmiljø og
bæredygtighed i et lokalt og globalt perspektiv, samt
ledelsesmæssige, sociale, sproglige, kulturelle og etiske aspekter i udformning af og i sam
arbejde om byggeopgaver

Færdigheder

Den uddannede kan:

vurdere og anvende de for professionen relevante metoder til ledelse, projektering, plan
lægning og udførelse af komplekse bygge og anlægsopgaver, herunder relevante digitale
programmer og systemer
vælge relevant metode og begrunde valget inden for professionens område
vurdere, kombinere og inddrage relevant forskningsviden i løsning af komplekse byggefag
lige problemstillinger
formidle viden om byggefaglig forskning og udvikling til relevante parter ved hjælp af rele
vante medier
vurdere virksomhedsmæssige og organisatoriske problemstillinger samt
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vurdere og forstå menneskelige , miljømæssige, økonomiske og teknologiske forhold i ud
formningen af byggerier, herunder aspekter vedrørende energi, arbejdsmiljø og bæredyg
tighed

Kompetencer

Den uddannede kan:

lede, projektere, planlægge og udføre komplekse bygge og anlægsopgaver, selvstændigt
og i samarbejde med andre professionelle
identificere eget videns og læringsbehov og tilegne sig ny viden og omsætte denne i prak
sis i forhold til professionen
håndtere kommunikation mellem brugere, bygherrer, rådgivere, projekterende og udfø
rende om teknisk projektering, udbud og gennemførelse af komplekse bygge og/eller an
lægsopgaver
håndtere administrative opgaver og projektstyring indenfor bygge /anlægsområdet
håndtere samfundsmæssige og teknologiske aspekter i udformning og bearbejdning af
byggeprojekter
håndtere sociale, kulturelle og etniske forhold i i udformning og bearbejdning af byggepro
jekter samt indgå i ledelses og samfundsmæssige sammenhæng med andre med anden
uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Uddannelsens indhold

Bygningskonstruktøruddannelsen består af en obligatorisk del, som består af en række kerneom
råder og uddannelseselementer. Den obligatoriske del har et omfang svarende til 125 ECTS point,
og en valgdel der har et omfang svarende til 85 ECTS point. Valgdelen består af valgfriuddannel
seselementer på 35 ECTS point. Praktik på 30 ECTS point og bachelorprojekt på 20 ECTS point.

Hvert obligatorisk uddannelseselement udgør et element med et særskilt tema. Herigennem
kommer de studerende til at stifte bekendtskab med forskellige typer byggerier, konstruktioner og
installationer samt relevante love og regler mv. Emnerne fremgår af nedenstående figur:



20

Kerneområder

Bygningskonstruktøruddannelsen obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende ker
neområder:

Indhold:

1. Alment,
herunder kommunikation, videnskabsteori, arbejdsmetodik, organisation, samarbejde, in
formationsteknologi, innovation, talforståelse og anvendt matematik og fysik samt frem
medsprog.

2. Virksomhed,
herunder virksomhedsdrift, administration, retsforhold og jura.

3. Produktion,
herunder bygge og anlægsproduktion samt projektstyring.

4. Projektering,
herunder konstruktion, projektering samt projektstyring.

5. Registrering,
herunder opmåling, afsætning samt tilstandsvurdering.

Grund og
hus

Grund og
hus

PraktikRenovering
og ombyg
ning

Etagebyg
geri med
boliger og
erhverv

industribyggeri
og industrielt
fremstillede
byggekompo
nenter

Obligatorisk
uddannel
seselement

Bygnings
konstruktør

Valgfrit ud
dannelses
element og
afgangs
projekt

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel
seselement

Obligatorisk
uddannel

seselement 7

Obligatorisk
uddannel
seselement
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ECTS omfang:

1) Alment 30 ECTS

2) Virksomhed 19 ECTS

3) Produktion 28 ECTS

4) Projektering 38 ECTS

5) Registrering 10 ECTS

Læringsmål

Læringsmål for kerneområdet alment (30 ECTS point)

Herunder: Kommunikation, videnskabsteori, arbejdsmetodik, organisation, ledelse, selvledelse,
samarbejde, informationsteknologi, innovation, talforståelse og anvendt matematik og fysik,
fremmedsprog

Kerneområdet alment medvirker til at den studerende udvikler viden, færdigheder og kompeten
cer inden for virksomhed, produktion, projektering og registrering

Viden

Den uddannede skal have viden om og kan reflektere over:

principper for mundtlig og skriftlig kommunikation generelt og indenfor professionen med
brug af varierende metoder og hjælpemidler på såvel dansk som engelsk
videnskabsteori af relevans for professionen samt evnen til at reflektere over dets betyd
ning for personlig og faglig udvikling
metoder til personlig planlægning samt principper og metoder til brug for samarbejde og
læring
metoder til innovation indenfor professionen samt kunne reflektere over metodernes an
vendelse i forhold til den konkrete opgave
almene matematiske og bygningsfysiske principper af betydning for professionen
teoretiske og metodiske problemstillinger indenfor professionsområdet
egen og andres arbejdsmetoder og resultater og gennemføre forbedringer af disse (innova
tion)
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Færdigheder

Den uddannede skal kunne:

selvstændigt og i samarbejde med andre, formidle faglige problemstillinger ved inddragelse
af såvel teori som praksis og ved brug af relevante præsentationsværktøjer samt varetage
kommunikative opgaver relateret til planlægning og ledelse af bygge og anlægsopgaver på
dansk og mindst et andet sprog
selvstændigt og i samarbejde med andre, organisere og lede eget og projektgruppens ar
bejde samt reflektere over forskellige arbejdsformers samvirke med opnåede resultater
søge, anvende og forholde sig kritisk til teknisk fælleseje, forskningsrapporter og andet ma
teriale af relevans for professionen
anvende almen sproglig og naturvidenskabelig viden til løsning af professionens opgaver
anvende innovative metoder til løsninger af givne faglige problemstillinger

Kompetencer

Den uddannede har kompetencer til:

at foretage tværfaglige præsentationer af bygge anlægsprojekter ved hjælp af analogt og
digitalt projektmateriale
at argumentere relevant og forholde sig kritisk i skrift og tale overfor tværfaglige problem
stillinger
at identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen og kerneområdet udvikle
egen viden og færdigheder
selvstændigt, at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden
for rammerne af en professionel etik.
at reflektere over teoretiske om metodiske problemstillinger inden for professionsområdet
at reflektere over egen og andres arbejdsmetoder og resultater og gennemføre forbedrin
ger af disse gennem innovation og selvledelse
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Læringsmål for kerneområdet virksomhed (19 ECTS point)

Herunder: Virksomhedsdrift, administration, retsforhold og jura.

Kerneområdet medvirker til, at den studerende udvikler viden, færdigheder og kompetencer inden
for virksomhedsdrift, administration, retsforhold samt jura.

Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne
lede en mindre virksomhed og at den studerende kan identificere egne læringsbehov i forhold til
virksomhedsledelse og drift.

Viden

Den uddannede skal have viden om:

og kunne reflektere over anvendte principper, metoder og regler indenfor entrepreneur
ship, drift og administration af professionens relevante virksomhedstyper
grundlæggende principper, teorier, metoder og værktøjer, der knytter sig til styring af virk
somhedsøkonomi samt personaleadministration i relevante virksomhedstyper
relevante retsregler i forbindelse med indgåelse af kontrakter og aftaler, samt ved løsning
af konflikter.
de for professionen relevante og aktuelle muligheder og regler for etablering af egen virk
somhed
selskabs og organiseringsformer i forbindelse med etablering og drift af virksomheder
samt kunne reflektere over de strategier og forretningsplaner der lægges til grund for valg
af disse
forstå de sociale, kulturelle og etiske forhold der har indflydelse på etablering, drift og ad
ministration af virksomhed

Færdigheder

Den uddannede skal kunne:

vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og i samråd med andre udvælge og an
vende relevante metoder, viden og værktøjer til organisering, ledelse, administration og
drift af virksomhed
vurdere og anvende relevante retsregler i relation til virksomhedsdrift og administration
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forstå regnskabsmæssige principper for drift af virksomheder samt kunne anvende de for
branchen relevante metoder og værktøj til budgettering, regnskabsføring samt tilbudsgiv
ning
udarbejde og anvende de for branchen relevante formularer og kontrakter i relation til virk
somhedens ledelse, planlægning og tilbudsgivning
skal kunne formidle praksisnær problemstillinger og løsninger

Kompetencer

Den uddannede har kompetencer til:

at etablere selvstændig virksomhed indenfor professionens aktuelle og relevante arbejds
områder
selvstændigt, og i samarbejde med andre, at kunne håndtere ledelse af mindre virksomhe
der
selvstændigt, og i samarbejde med andre, at kunne håndtere tilbudsgivning, indgåelse af
kontrakter samt projektledelse tidsmæssigt, økonomisk og juridisk
at identificere egne læringsbehov i tilknytning til professionen og udvikle egen viden og
færdigheder indenfor virksomhedsledelse og drift
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Læringsmål for kerneområdet produktion (28 ECTS point)

Herunder: bygge og anlægsproduktion samt projektstyring

Kerneområdet medvirker til, at den studerende udvikler viden, færdigheder og kompetencer inden
for bygge og anlægsproduktion samt projektstyring

Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne
håndtere byggeledelse og projektstyring indenfor produktion, samt at kunne håndtere den nød
vendige kommunikation i forbindelse med dette.

Kerneområdet skal ligeledes medvirke til at den studerende kan inddrage relevante teknologier i
forhold til produktion og produktionsprocesser, og er i stand til at kunne identificere egne lærings
behov og udvikle egen viden og færdigheder i forbindelse med kerneområdet.

Viden

Den uddannede skal have viden om:

anvendte principper, teorier og metoder indenfor innovation, planlægning, ledelse og ud
førelse af produktionsprocesser i byggebranchen, samt kunne reflektere over disse
generelle teoretiske produktionsbegreber og metoder anvendt praksis i erhvervslivet samt
kunne reflektere over dette
anvendte principper, teorier og metoder til projektledelse af bygge og anlægsproduktion i
virksomhed eller på byggepladsen samt kunne reflektere over dette
relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af problemstillinger indenfor
produktionsprocesser
Menneskelige , miljømæssige , økonomiske og teknologiske forhold, der har indflydelse på
produktionsprocessen

Færdigheder

Den uddannede skal kunne:

analysere, vurdere og anvende de aktuelle og relevante metoder og værktøjer til ledelse og
planlægning af produktion.
lede projekter selvstændigt og i samarbejde med andre professioner, herunder for
midle faglige problemstillinger omkring produktionen til andre interessenter
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kombinere og inddrage relevante erfaringer, viden og forskningsresultater i løsning af pro
duktionsprocesser.
analysere og forstå problemstillinger i produktionsprocesser samt i tværfaglig sammen
hæng indgå i samarbejde til løsninger
vurdere og forstå menneskelige , miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter i
produktion
vurdere og forstå sociale, kulturelle og etiske sammenhænge i forbindelse med produktion
og samarbejdet om udførelsen af denne.
skal kunne formidle praksisnær problemstillinger og løsninger

Kompetencer

Den uddannede har kompetencer til:

selvstændigt, og i samarbejde med andre professionelle, at planlægge og lede produktio
nen af komplekse bygge og anlægsopgaver
at håndtere bygge og projektledelse indenfor produktion
at håndtere kommunikationen mellem brugere, bygherrer, myndigheder, rådgivere, og ud
førende om produktionen af komplekse bygge , anlægsopgaver eller byggekomponenter
at inddrage relevante menneskelige, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter i
produktion
at identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen og kerneområdet udvikle
egen viden og færdigheder
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Læringsmål for kerneområdet projektering (38 ECTS point)

Herunder: Konstruktion, projektering, projektstyring

Kerneområdet medvirker til, at den studerende udvikler viden, færdigheder og kompetencer inden
for konstruktion, projektering, projektstyring

Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at plan
lægge, analysere, projektere og kvalitetssikre efter kendt byggeskik og kunne bidrage med ny
tænkning indenfor området. Desuden skal den studerende kunne identificere egne læringsbehov
og i tilknytning til professionen og kerneområdet udvikle egen viden og færdigheder

Viden

Den uddannede skal have viden om og forståelse af:

principper, teorier, metoder og værktøjer indenfor projektering og projekteringsledelse
samt kunne reflektere over de valgte metoder til en given opgave
forskellige samarbejdsformer, entrepriseformer samt kunne reflektere over de informati
onsbehov som valg af disse stiller til faseopdelinger/informationsniveauer i projekteringen
projekterings og innovationsmetodikker, tværfaglige samarbejdsformer med andre pro
fessioner omkring projekteringen samt samarbejdet med bygherrer, myndigheder og andre
interessenter omkring planlægning og projektering af bygge og anlægsprojekter
kendte og nye byggeskikke, stilarter, byggemetoder, bæredygtighed og materialer
statisk analyse, lastberegninger, overslagsberegninger i forbindelse med projektering og
udførelse af bygge og anlægsprojekter
bygningsfysik, fugt og energiforhold, overslagsberegninger og tekniske installationers ind
bygning i forbindelse med projektering og udførelse af bygge og anlægsopgaver
kvalitetssikring, arbejdsmiljø og dokumenthåndtering i forbindelse med projektledelse fra
planlægning, til drift af bygge og anlægsprojekter

Færdigheder

Den uddannede skal kunne:

i samarbejde med andre professioner, projektere enfamiliehuse; industribygninger og
erhvervs og boligbyggerier i flere etager samt ombygninger af eksisterende byggerier
ved inddragelse af viden og innovation omkring byggelovgivning, normer, bæredygtig
hed, teknisk fælleseje samt ny viden på bygge og anlægsområdet
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beherske kendte og anvendte projekterings , projektledelse og kommunikationsværk
tøjer anvendt i professionen
beherske forskellige samarbejdsformer, entrepriseformer og anvende generelle fær
digheder der knytter sig til løsning af givne opgaver i professionens forskellige job
funktioner
i samarbejde med andre, udarbejde statiske analyser og anvende overslagsdimensione
ringer i forbindelse med projektering
i samarbejde med andre, udarbejde u værdier, varmetabsrammer og energirammer og
kunne anvende dem i praksis i forbindelse med projekteringen
disponere føringsveje og indbygningsmuligheder for tekniske installationer og i samar
bejde med andre at dimensionere disse
udarbejde planer for kvalitetssikring, sikkerhed og sundhed for bygge og anlægsprojek
ter under projektering, udførelse og i driftsfasen
formidle praksisnær problemstillinger og løsninger

Kompetencer

Den uddannede har kompetencer til:

i samarbejde med andre professioner, at kunne udarbejde, granske og kvalitetssikre pro
jektmateriale i projekterings og udførelsesfasen herunder udarbejde kravlister, beskri
velser til brug for planlægning, vurdering, prissætning og udarbejdelse af projektmateriale
og som grundlag for udførelse og drift.
selvstændigt at varetage projektledelse og dokumenthåndteringen i et bygge og anlægs
projekt
at håndtere byggeledelse selvstændigt og i tværfaglige sammenhænge
at vurdere og vælge tekniske, innovative og bæredygtige konstruktionsløsninger og materi
aler til brug for bygningskonstruktioner i komplekse bygge og anlægsopgaver.
at identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen og kerneområdet, udvikle
egen viden og færdigheder
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Læringsmål for kerneområdet registrering (10 ECTS point)

Herunder: Opmåling, afsætning, indsamling af stedbestemte data.

Kerneområdet medvirker til, at den studerende udvikler viden, færdigheder og kompetencer inden
for opmåling, afsætning, indsamling af stedbestemte data

Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende kan indgå i samarbejde omkring
opmåling, afsætning og registrering i forbindelse med bygge og anlægsopgaver.

Viden

Den uddannede skal have viden om og forståelse af og kunne reflektere over:

anvendte principper teorier, metoder og værktøjer der anvendes indenfor bygningsopmå
ling, landmåling, afsætning samt til indsamling af stedbestemt data i relation til bygge og
anlægsområdet
det matrikulære system, servitutter, ejendomsregistre, planlovsystemet samt at den fysiske
planlægning kan fastsætte begrænsninger for placering og udformning af nye byggerier
de forskellige typer af kort og de geografiske informationssystemer der anvendes i forbin
delse med projekteringen af nye byggerier samt det datagrundlag der ligger til grund for og
kan understøtte registrering og vurdering af byggegrund, anlæg, bygningsdele og bygnin
gers tilstand samt kunne reflekter over dette
de instrumenter der anvendes til landmåling og afsætning af byggerier samt de nøjagtighe
der der opnås gennem landmåling og ved afsætning af byggerier
de instrumenter der anvendes til opmåling og registrering af eksisterende byggeri samt de
finering og håndtering af datamængden

Færdigheder

Den uddannede skal kunne:

vurdere opmålingsopgaver og afsætningsopgaver på byggepladser samt afsætte mindre
byggerier på galger, forstå og anvende situationsplaner med højdekurver og andre kort
værker anvendt inden for byggebranchen, samt vurdere lokalplaner og forstå de begræns
ninger de sætter for placeringen og udformningen af nye byggerier
planlægge, udføre og kvalitetsvurdere bygnings opmålingsopgaver i forbindelse med regi
strering af bygningsdele, bygninger og anlæg
registrere og vurdere bygningsdele, anlæg og bygningers tilstand samt på denne baggrund
udarbejde og begrunde nødvendige DV planer, renoverings og eller ombygningsforslag
samt øvrige handlinger
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skal kunne formidle praksisnær problemstillinger og løsninger

Kompetencer

Den uddannede har kompetencer til:

at indgå i tværfagligt samarbejde omkring opmåling, afsætning og registrering i forbin
delse med bygge og anlægsopgaver,
at identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen og kerneområdet ud
vikle egen viden og færdigheder
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Obligatoriske uddannelseselementer

De enkelte uddannelseselementer (semestres) indhold

Obligatorisk uddannelseselement nr. 1 (30 ECTS point)

Tema: Grund og hus (30 ECTS point)

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 1

BK obligato
risk uddannel
seselement
nr. 2

BK obligato
risk uddannel
seselement
nr. 3

BK obligato
risk uddannel
seselement
nr. 4+5

BK obligato
risk uddannel
seselement
nr. 6

BK obligatorisk
uddannelses
element nr. 7

Alle
sem.

Obligatoriske uddannelseselementer

Kerneområder ECTS Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområder: ECT
S

ECTS

Alment 10 Alment 9 Alment 5 Alment 6 Alment 0 Alment 0 3
0

Virksomhed 2 Virksomhed 4 Virksomhed 5 Virksomhed 8 Virksomhed 0 Virksomhed 0 19

Produktion 6 Produktion 5 Produktion 8 Produktion 9 Produktion 0 Produktion 0 28

Projektering 8 Projektering 8 Projektering 7 Projektering 15 Projektering 0 Projektering 0 38

Registrering 4 Registrering 4 Registrering 0 Registrering 2 Registrering 0 Registrering 0 10

Valgfrit uddannelseselement

Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 5 Valgfrit udd. 20 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd.
Speciale
Valgfrit udd.
bachelorpro
jekt

10

20

55

Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 30 Praktik 0 30

Læringsmål for obligatorisk uddannelseselement nr. 1

Viden:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 1 skal den studerende:

have viden om, samt kunne reflektere over professionens grundlæggende faglige tekni
ske discipliner samt den hertil hørende relevante dokumentation
have viden om og kunne reflektere over metoder og praksis til brug for planlægning,
samarbejde og læring
have viden om almene matematiske principper af betydning for professionen
have viden om og forståelse for almindelige udførelsesmetoder i relation til obligatorisk
uddannelseselementets tema
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have viden om almindelig kommunikationsmetoder, værktøjer og standarder i forbin
delse med obligatorisk uddannelseselementets tema
have viden om relevante love og regler,
have viden om dataindsamling i forbindelse med projekteringsopgaver og myndigheds
ansøgning samt udarbejdelse af dokumentation
have viden om branchens parter, professionsområder og indsigt i byggeprocessen i re
lation til obligatorisk uddannelseselementets tema

Færdigheder:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 1 skal den studerende:

kunne anvende projekteringsfaglige metoder til en bolig, samt anvende metoder vedrø
rende tilrettelæggelse af byggeprocessen
have opnået begyndende færdigheder i at anvende metoder og redskaber til indsam
ling og analyse af information indenfor professionens område
kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger, der relaterer til obligatorisk
uddannelseselementets tema, til relevante samarbejdspartnere

Kompetencer:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 1 skal den studerende:

kunne håndtere relevant konstruktions og dokumentationsmateriale i relation til obli
gatorisk uddannelseselementets tema
være i stand til at kunne håndtere sammenhængen mellem de forskellige faglige pro
blemstillinger i relation til obligatorisk uddannelseselementets tema
kunne identificere eget læringsbehov med afsæt i den viden, de færdigheder og de
kompetencer, der er tilegnet i løbet af obligatorisk uddannelseselementet



33

Obligatorisk uddannelseselement nr. 2 (30 ECTS point)

Tema: Grund og hus i (30 ECTS point)

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 1

BK obligatorisk
uddannelses
element nr. 2

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 3

BK obligato
risk uddannel
seselement
nr. 4+5

BK obligato
risk uddannel
seselement
nr. 6

BK obligatorisk
uddannelses
element nr. 7

Alle
sem.

Obligatoriske uddannelseselementer

Kerneområ
der:

ECT
S Kerneområder ECT

S
Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområder: ECT
S

ECTS

Alment 10 Alment 9 Alment 5 Alment 6 Alment 0 Alment 0 3
0

Virksomhed 2 Virksomhed 4 Virksomhed 5 Virksomhed 8 Virksomhed 0 Virksomhed 0 19

Produktion 6 Produktion 5 Produktion 8 Produktion 9 Produktion 0 Produktion 0 28

Projektering 8 Projektering 8 Projektering 7 Projektering 15 Projektering 0 Projektering 0 38

Registrering 4 Registrering 4 Registrering 0 Registrering 2 Registrering 0 Registrering 0 10

Valgfrit uddannelseselement

Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 5 Valgfrit udd. 20 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd.
Speciale
Valgfrit udd.
bachelorpro
jekt

10

20

55

Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 30 Praktik 0 30

Læringsmål for obligatorisk uddannelseselement nr. 2:

Viden:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 2 skal den studerende:

have viden om og kunne reflektere over almindelige konstruktioner, planlægnings og
styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske principper og dokumentation for en
bolig.
have viden om og forståelse for almindelige udførelsesmetoder i byggeprocessen
have viden om almindelig kommunikationsmetoder, innovation, værktøjer og standar
der i forbindelse med projekteringen af en bolig.

Færdigheder:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 2 skal den studerende, på begyndende ni
veau, kunne:
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anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til ob
ligatorisk uddannelseselementets tema.
vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger vedr. projektering af enfamilies
huse og begrunde de valgte handlinger og løsninger.
anvende projekteringsfaglige metoder til boliger samt anvende metoder vedrørende til
rettelæggelse af dets udførelse
formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere
og brugere

Kompetencer:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 2 skal den studerende på grundlæggende
niveau kunne:

håndtere den tilegnede viden og de færdigheder der ligger under obligatorisk uddan
nelseselementets tema, til at udføre dokumenteret analyse af byggefaglige relevante
problemstillinger med dertilhørende løsninger.
håndtere projektering af en bygning i relation til semestrets tema og redegøre for prin
cipperne i udførelsen
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Obligatorisk uddannelseselement nr. 3 (30 ECTS point)

Tema: Industribyggeri og industrielt fremstillede byggekomponenter (25 ECTS point)

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 1

BK obligato
risk uddannel
seselement
nr. 2

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 3

BK obligato
risk uddannel
seselement
nr. 4+5

BK obligato
risk uddannel
seselement
nr. 6

BK obligatorisk
uddannelses
element nr. 7

Alle
sem.

Obligatoriske uddannelseselementer

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S Kerneområder ECTS Kerneområ

der:
ECT

S
Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområder: ECT
S

ECTS

Alment 10 Alment 9 Alment 5 Alment 6 Alment 0 Alment 0 3
0

Virksomhed 2 Virksomhed 4 Virksomhed 5 Virksomhed 8 Virksomhed 0 Virksomhed 0 19

Produktion 6 Produktion 5 Produktion 8 Produktion 9 Produktion 0 Produktion 0 28

Projektering 8 Projektering 8 Projektering 7 Projektering 15 Projektering 0 Projektering 0 38

Registrering 4 Registrering 4 Registrering 0 Registrering 2 Registrering 0 Registrering 0 10

Valgfrit uddannelseselement

Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 5 Valgfrit udd. 20 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd.
Speciale
Valgfrit udd.
bachelorpro
jekt

10

20

55

Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 30 Praktik 0 30

Læringsmål for obligatorisk uddannelseselement nr. 3

Viden:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 3 skal den studerende:

have viden om og kunne reflektere over konstruktioner, planlægnings og styrings
værktøjer, tekniske installationer, statiske principper og dokumentation i relation til
semestrets tema.
have viden om og forståelse for industrielle produktions og udførelsesmetoder i bygge
processen samt kunne reflektere over disse
have viden om almindelig kommunikationsmetoder, værktøjer og standarder i forbin
delse med semestrets tema
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Færdigheder:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 3 skal den studerende kunne:

anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til ob
ligatorisk uddannelseselementets tema
anvende projekteringsfaglige metoder til industrialiseret byggeri samt kunne tilrette
lægge produktions og byggeprocessen
vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger vedr. industrialiseret byggeri og
begrunde de valgte handlinger og løsninger
formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere
og brugere

Kompetencer:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 2 skal den studerende kunne:

håndtere den tilegnede viden og de færdigheder der relaterer til obligatorisk uddannel
seselementets tema, til at udføre dokumenteret analyse af byggefaglige relevante pro
blemstillinger
skabe innovative løsninger indenfor konstruktion med henblik på optimering af produk
tionen

Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS point)

Oversigt over valgfrie uddannelseselementer fremgår af institutionsdelen af studieordningen
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Obligatorisk uddannelseselement nr. 4 (30 ECTS point)

Tema: Etagebyggeri med boliger og erhverv (25 ECTS point)

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 1

BK obligato
risk uddannel
seselement nr.
2

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 3

BK obligatorisk
uddannelses
element nr. 4+5

BK obligato
risk uddannel
seselement nr.
6

BK obligatorisk
uddannelses
element nr. 7

Obligatoriske uddannelseselementer

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S Kerneområder ECT

S
Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S

ECTS

Alment 10 Alment 9 Alment 5 Alment 6 Alment 0 Alment 0 3
0

Virksomhed 2 Virksomhed 4 Virksomhed 5 Virksomhed 8 Virksomhed 0 Virksomhed 0 19

Produktion 6 Produktion 5 Produktion 8 Produktion 9 Produktion 0 Produktion 0 28

Projektering 8 Projektering 8 Projektering 7 Projektering 15 Projektering 0 Projektering 0 38

Registrering 4 Registrering 4 Registrering 0 Registrering 2 Registrering 0 Registrering 0 10

Valgfrit uddannelseselement

Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 5 Valgfrit udd. 20 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd.
Speciale
Valgfrit udd.
bachelorpro
jekt

10

20

55

Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 30 Praktik 0 30

Læringsmål for obligatorisk uddannelseselementnr. 4

Viden:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 4 skal den studerende:

have viden om og kunne reflektere over konstruktioner, planlægnings og styrings
værktøjer, tekniske installationer, statiske principper, og dokumentation omhandlende
etagebyggeri med boliger og erhverv
have viden om og forståelse for almindelige produktionsmetoder og udførelsesmetoder
af etagebyggeri med boliger og erhverv og kunne reflektere over disse
have viden om forskellige ledelseskoncepter og deres praktiske konsekvens i forhold til
planlægning af arbejdets udførelse
have viden om almindelig kommunikationsmetoder, innovation, værktøjer og standar
der i forbindelse med projekteringen af etagebyggeri med boliger og erhverv

Færdigheder:
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Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 4 skal den studerende:

kunne anvende projekteringsfaglige metoder til etagebyggeri med boliger og erhverv
samt anvende metoder til planlægning og ledelse af arbejdets udførelse
kunne vurdere forskellige metoder og fremgangsmåder og kunne foretage et begrundet
valg
kunne omsætte et valgt ledelseskoncept til praktisk planlægning i forhold til projekte
ring og udførelse
kunne formidle de valgte metoder og tekniske løsninger til relevante samarbejdspart
nere

Kompetencer:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 4 skal den studerende:

kunne håndtere analyse og dokumentationsmateriale til udførelse af etagebyggeri med
boliger og erhverv
kunne lede og håndtere projekterings og produktionsprocessen af et etagebyggeri
med boliger og erhverv under hensyntagen til menneskelige , miljømæssige , økonomi
ske og teknologiske forhold

Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS point)

Oversigt over valgfrie uddannelseselementer fremgår af institutionsdelen af studieordningen
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Obligatorisk uddannelseselement nr. 5 (30 ECTS point)

Tema: Renovering og ombygning (15 ECTS point)

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 1

BK obligato
risk uddannel
seselement nr.
2

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 3

BK obligatorisk
uddannelses
element nr. 4+5

BK obligato
risk uddannel
seselement nr.
6

BK obligatorisk
uddannelses
element nr. 7

Alle
sem.

Obligatoriske uddannelseselementer

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S Kerneområder ECT

S
Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S

ECTS

Alment 10 Alment 9 Alment 5 Alment 6 Alment 0 Alment 0 3
0

Virksomhed 2 Virksomhed 4 Virksomhed 5 Virksomhed 8 Virksomhed 0 Virksomhed 0 19

Produktion 6 Produktion 5 Produktion 8 Produktion 9 Produktion 0 Produktion 0 28

Projektering 8 Projektering 8 Projektering 7 Projektering 15 Projektering 0 Projektering 0 38

Registrering 4 Registrering 4 Registrering 0 Registrering 2 Registrering 0 Registrering 0 10

Valgfrit uddannelseselement

Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 5 Valgfrit udd. 20 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd.
Speciale
Valgfrit udd.
bachelorpro
jekt

10

20

55

Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 30 Praktik 0 30

Læringsmål for obligatorisk uddannelseselement nr. 5

Viden:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 5 skal den studerende:

have viden om og kunne reflektere over konstruktioner, bæredygtighed, planlægnings
og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske principper og dokumentation i re
lation til renovering og ombygning
have viden om forskellige energioptimerende renovering og ombygningskoncepter
have viden om og forståelse for almindelige projekterings og udførelsesmetoder i rela
tion til renovering og ombygningsopgaver
have viden om almindelig kommunikationsmetoder, værktøjer og standarder i forbin
delse med renoverings og ombygningsopgaver
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Færdigheder:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 5 skal den studerende kunne:

anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til re
novering og ombygning
kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger vedr. renovering og ombyg
ning af ejendomme og foretage begrundede valg
kunne anvende projekteringsfaglige og bæredygtighede metoder til renovering og om
bygning samt anvende metoder til planlægning af arbejdets udførelse
formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere
og brugere

Kompetencer:

Ved udgangen af obligatorisk uddannelseselement nr. 5 skal den studerende:

kunne håndtere den tilegnede viden og de færdigheder, der relaterer til semestrets
tema, til at udføre dokumenteret analyse af byggefaglige relevante problemstillinger
med dertilhørende løsninger
kunne lede og håndtere projekterings og produktionsprocessen af en renoverings og
ombygningsopgave under hensyntagen til menneskelige, miljømæssige, økonomiske
og teknologiske forhold
selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde
kunne dokumentere planlægning af eget arbejde ud fra selvledelsesprincipper

Valgfrit uddannelseselement (15 ECTS point)

Beskrivelse af valgfri uddannelsesuddannelseselemt fremgår af institutionsdelen af studieordnin
gen
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Obligatorisk uddannelseselement nr. 6 (30 ECTS point)

Tema: Praktik

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 1

BK obligato
risk uddannel
seselement nr.
2

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 3

BK obligatorisk
uddannelses
element nr. 4+5

BK obligatorisk
uddannelses
element nr. 6

BK obligato
risk ud
dannelses
element nr. 7

Alle
sem.

Obligatoriske uddannelseselementer

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområ
der:

ECT
S

Kerneområder: ECT
S Kerneområder ECT

S
Kerneområ
der:

ECT
S

ECTS

Alment 10 Alment 9 Alment 5 Alment 6 Alment 0 Alment 0 3
0

Virksomhed 2 Virksomhed 4 Virksomhed 5 Virksomhed 8 Virksomhed 0 Virksomhed 0 19

Produktion 6 Produktion 5 Produktion 8 Produktion 9 Produktion 0 Produktion 0 28

Projektering 8 Projektering 8 Projektering 7 Projektering 15 Projektering 0 Projektering 0 38

Registrering 4 Registrering 4 Registrering 0 Registrering 2 Registrering 0 Registrering 0 10

Valgfrit uddannelseselement

Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 5 Valgfrit udd. 20 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd.
Speciale
Valgfrit udd.
bachelorpro
jekt

10

20

55

Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 30 Praktik 0 30

Praktikken retter sig mod den fremtidige beskæftigelse som bygningskonstruktør og skal afvikles i
en privat eller offentlig virksomhed i Danmark eller i udlandet. Praktikstedet skal kunne tilbyde
praktikopgaver med et arbejdsindhold, der er relevante for uddannelsen med dertil hørende vej
ledning.

Nedenfor er læringsmålene for praktikken beskrevet. For en yderligere beskrivelse af praktikkens
forløb henvises til institutionsdelen.

Læringsmål for praktik

Viden

Efter afslutning af obligatorisk uddannelseselement nr. 6 skal den studerende have:

viden om og kunne reflektere over det praktiske arbejde, som professionen indebærer,
i den konkrete virksomhed,
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viden om den konkrete virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, administra
tive, samfunds og arbejdsmæssige forhold.

Færdigheder

Efter afslutning af obligatorisk uddannelseselement nr. 6 skal den studerende kunne

arbejde med faglige og komplekse problemstillinger indenfor professionens område
arbejde selvstændigt eller i samarbejde med andre i løsning af teoretiske og praktiske
opgaver i virksomheden
skal kunne formidle praksisnær problemstillinger og løsninger

Kompetencer:

Efter afslutning af obligatorisk uddannelseselement nr. 6 skal den studerende:

have kompetencer i forbindelse med at omsætte uddannelsens kerneområder i arbej
det med teoretiske og praktiske opgaver
kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompe
tencer i relation til praksis

Bedømmelse af praktikken er beskrevet i institutionsdelen af studieordningen.
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Obligatorisk uddannelseselement nr. 7 (30 ECTS point)

Obligatorisk uddannelseselement nr. 7 består af et bachelorprojekt på 20 ECTS point og et valgfrit
uddannelseselement på 10 ECTS point.

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 1

BK obligato
risk uddan
nelses
element nr.
2

BK
obligatorisk
uddannelses
element nr. 3

BK obligatorisk
uddannelsesele
ment nr. 4+5

BK obligatorisk
uddannelsesele
ment nr. 6

BK obligatorisk
uddannelsesele
ment nr. 7

Obligatoriske uddannelseselementer

Kerneområ
der:

ECTS Kerneområ
der:

ECTS Kerneområ
der:

ECTS Kerneområder: ECTS Kerneområder: ECTS Kerneområder ECTS ECTS

Alment 10 Alment 9 Alment 5 Alment 6 Alment 0 Alment 0 30

Virksomhed 2 Virksomhed 4 Virksomhed 5 Virksomhed 8 Virksomhed 0 Virksomhed 0 19

Produktion 6 Produktion 5 Produktion 8 Produktion 9 Produktion 0 Produktion 0 28

Projektering 8 Projektering 8 Projektering 7 Projektering 15 Projektering 0 Projektering 0 38

Registrering 4 Registrering 4 Registrering 0 Registrering 2 Registrering 0 Registrering 0 10

Valgfrit uddannelseselement

Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 0 Valgfrit udd. 5 Valgfrit udd. 20 Valgfrit udd. 0 Valgfrit uddan
nelseselement.
Bachelorprojekt

10

20

55

Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 0 Praktik 30 Praktik 0 30

Efter afslutning af obligatorisk uddannelseselement nr. 7 skal den studerende kunne opfylde ud
dannelsens slutmål som tidligere beskrevet.
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Prøveform og bedømmelse

En prøve er en eksamensbegivenhed, der resulterer i en eller flere karakterer, som optræder på
beviset for at en uddannelse er gennemført. Prøver afholdes normalt i forlængelse af et afsluttet
undervisningsforløb.

Formålet med at afholde prøver er at få dokumenteret, i hvilken grad eksaminanden opfylder de
mål og krav, der er fastsat for faget/uddannelsen.

Omfanget af eksterne prøver er bestemt af Bekendtgørelse om Erhvervsakademiuddannelser og
Professionsbacheloruddannelser, ifølge hvilken der skal afholdes mindst 3 prøver i løbet af studiet.

Uddannelse Obligatorisk uddannelses
element

Prøveform Prøven omfatter:

KLT 1 Se studieordnin
gens institutions
del

BK, BT, KLT 2 Ekstern Udprøvning i alle læringsmål,
obligatoriske uddannelses
elementer obligatorisk ud
dannelseselement nr. 1 og 2.

BK, BT 3 Se studieordnin
gens institutions
del

KLT 3

Praktik

Se studieordnin
gens institutions
del

KLT 3 Se studieordnin
gens institutions
del

BK 4 Se studieordnin
gens institutions
del
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Alle prøver, der er fastlagt på grundlag af bekendtgørelsen, skal være individuelle prøver, det vil si
ge, at de studerende bedømmes individuelt, eventuelt på baggrund af et fælles projekt i kombi
nation med den enkelte studerendes eget arbejde.

Prøverne er hovedsagelig flerfaglige prøver, hvor der eksamineres i flere fagområder samtidig.

Der gives karakter efter 7 trins skalaen, og prøver skal bestås hver for sig, for at den studerende
kan fortsætte. Karakteren påføres eksamensbeviset. Hver karakter vægter med 1.

Omfanget af øvrige prøver er bestemt af den enkelte uddannelsesinstitutions studieordningsdel.
Dette er i overensstemmelse med aftaler i den nationale studieordningsgruppe.

På uddannelsen til bygningskonstruktør er der 2 eksterne prøver.

På uddannelsen til byggetekniker er der 2 eksterne prøver.

På uddannelsen til kort og landmålingstekniker er der 2 eksterne prøver.

For alle uddannelser gælder, at 2. obligatorisk uddannelseselement skal være bestået indenfor 2
Uddannelsen til bygningskonstruktør skal være afsluttet senest 5½ år efter påbegyndelse.

BT 4

Praktik

Se studieordnin
gens institutions
del

BT 4

Afgangsprojekt

Ekstern Udprøvning i uddannelsens
slutmål

KLT 4

Afgangsprojekt

Ekstern Udprøvning i alle læringsmål
fra obligatorisk uddannelses
element nr. 3. og 4.

BK 5 Se studieordnin
gens institutions
del

BK 6

Praktik

Se studieordnin
gens institutions
del

BK 7

Bachelorprojekt

Ekstern Udprøvning i uddannelses
slutmål
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Uddannelserne til byggetekniker og kort og landmålingstekniker skal være afsluttet senest 4 år ef
ter påbegyndelse.

Krav til valgfrit uddannelseselement på obligatorisk uddannelseselement nr. 7.

Der henvises til studieordningens institutionsdel.

Krav til bachelorprojekt

Bachelorprojektet skal afspejle uddannelsens slutmål.

Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at reflektere over
professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling.
Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og professionen, formuleres af den stu
derende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender
problemstillingen.

Bachelorprojektet udarbejdes individuelt eller i grupper op til 3 personer og skal udarbejdes på
grundlag af praksisnær(e) problemstilling(er). Den studerende udvælger og formulerer selv pro
blemstillingen, der er godkendt af institutionen og på baggrund af denne udføres projektet såle
des, at den studerende kan dokumentere evnen til at reflektere over professionens praksis og an
vendelse af teori og metoder. Ved gruppefremstillede bachelorprojekter fremlægges projektet ved
fælles fremlæggelse. Det skal klart fremgå af projektet, hvem der er ansvarlig for de enkelte ydel
ser, så den enkelte studerendes præsentation kan bedømmes individuelt.

Bachelorprojektet eksamineres med forsvar på grundlag af det udarbejdede materiale enten op
hængt på tavler eller præsenteret digitalt. Der gives karakter efter 7 trins skalaen.

Bekendtgørelse nr. 1521 om Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser si
ger i §15 stk. 3:” Bachelorprojekt på 10, 15 eller 20 ECTS point, der skal dokumentere den stude
rendes forståelse af og evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og
metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen, der skal være central for ud
dannelsen og professionen, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat el
ler offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.”

Nærmere bestemmelser fremgår af studieordningens institutionsdel.
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Merit og videreuddannelse

Indenfor samme uddannelser
Der gives fuld merit ved overflytning fra en uddannelsesinstitution til en anden.

Ved overflytning fra bestået byggetekniker til bygningskonstruktøruddannelsen gives 3 semestres
merit.

Til andre uddannelser
Efter afsluttet uddannelse som bygningskonstruktør gives 6 semestres merit ved påbegyndelse af
uddannelsen til Cand. Scient. Techn. i Byggeledelse, Bygningsinformatik, Teknoantropologi og Byg
geri og informatik. Der kan der forekomme ændringer og der henvises til AAU’s hjemmeside.

Der kan være andre videreuddannelsesmuligheder, der har individuel bedømmelse af meritmulig
hederne. Her henvises til de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Dispensationsregler

Institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen el
ler institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Lovgrundlag for uddannelserne

Dansk lovgivning
Uddannelsen reguleres af følgende love og regler:

Lov nr. 214 af 27/02/2013 om erhvervsakademier for videregående uddannelser
Erhvervsakademiuddannelser: Bekendtgørelse nr. 1521 af 16/12/2013 om erhvervsaka
demiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 715 af 07/07/2009 om uddannelsen til
professionsbachelor som bygningskonstruktør, erhvervsakademiuddannelsen til byggetek
niker AK samt erhvervsakademiuddannelsen til kort og landmålingstekniker AK
Adgangsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 248 af 13/03/2015 Bekendtgørelse om ad
gang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
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Eksamensbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1519 af 16/12/2013 om prøver og eksamen i
erhvervsrettede uddannelser.
Karakterbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og an
den bedømmelse.
Åben uddannelse: Bekendtgørelse nr. 64 aaf 26/01/2015 om åben uddannelse (erhvervs
rettet voksenuddannelse) m.v.
Vejledning: Bekendtgørelse nr. 876 af 07/07/2010 vejledning om valg af videregående ud
dannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og stu
derende i uddannelse
Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige for studerende på www.retsinfo.dk
Studieordningen er udarbejdet i henhold til reglerne i ovenstående bekendtgørelser.

Øvrigt grundlag

ECTS (European Credit Transfer System)
Med udgangspunkt i ovenstående lovgivning beskrives hvert obligatorisk uddannelseselement i
øvrigt efter retningslinjerne i ECTS (European Credit Transfer System). Dette betyder bl.a., at em
neområder beskrives med hensyn til indhold (kvalitativ beskrivelse) samt varig
hed/studiebelastning (kvantitativ beskrivelse), idet det forudsættes, at et ECTS point svarer til en
gennemsnitlig arbejdsindsats for en studerende på cirka 27 28 timer.

Et obligatorisk uddannelseselements arbejdsbelastning svarer til omkring 825 timers studieindsats,
gennemsnitlig 41 timer pr. uge i 20 uger.

ECTS systemet anvendes til at dokumentere den studerendes ”studiebagage” (portfolio) f.eks. ved
skoleskift, udvekslingsophold eller videreuddannelse. Det dokumenterer således den studerendes
uddannelsesmæssige arbejdsindsats, men ikke det faglige niveau.

Den danske kvalifikationsramme

Kvalifikationsrammen er et bilag til lov om akkreditering og godkendelse af de erhvervsakademi
uddannelser og professionsbachelor uddannelser.

I kvalifikationsrammen beskrives uddannelsesniveauerne på tre dimensioner: viden, færdigheder
og kompetencer.

Denne beskrivelsesramme anvendes systematisk i beskrivelsen af de enkelte uddannelser og se
mestrets læringsmål.
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Uddannelseselementer

Et uddannelseselement er en uddannelsesdel med egne læringsmål.

Et uddannelseselement kan være obligatorisk eller valgfrit.

I de uddannelser, som beskrives i denne studieordning udgør et obligatorisk uddannelseselement
et uddannelseselement.

I nogle semestre er indeholdt valgfrie uddannelseselementer. Disse udgør en del af semestret.

Adgang

Følgende uddannelser giver adgang til uddannelserne:

Adgang via gymnasial uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Matematik på C niveau

Adgang via erhvervsuddannelse:

En erhvervsuddannelse som murer (trin 2)

En erhvervsuddannelse som brolægger

En erhvervsuddannelse som anlægsstruktør

En erhvervsuddannelse som bygningsstruktør

En erhvervsuddannelse inden for de VVS tekniske uddannelser

En erhvervsuddannelse som maskinsnedker (trin 2)

En erhvervsuddannelse som snedker med specialler

En erhvervsuddannelse inden for træfagenes byggeuddannelse

Erhvervsuddannelse som teknisk designer
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Erhvervsuddannelse som elektriker, bygningsautomatik

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via anden relevant erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav: Engelsk på C niveau og matematik på C niveau

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav

Der er på uddannelserne en kvoteordning. Kvotefordelingen er i 2014 således, at 65 % af pladserne
er reserveret til ansøgere med en adgangsgivende erhvervsuddannelse og 35 % af pladserne er re
serveret til studenter.
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BILAG 1. Bekendtgørelse
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Uddannelsesopbygning
 
Uddannelse til bygningskonstruktør er opdelt i obligatoriske uddannelseselementer, valgfri ud
dannelseselementer og praktik.

På studiet til bygningskonstruktør er fordelingen således:

Obligatoriske uddannelseselementer 125 ECTS point

Valgfri uddannelseselementer 35 ECTS point

Praktik 30 ECTS point
Bachelorprojekt 20 ECTS point
I alt 210 ECTS point

De valgfri uddannelseselementer består af valgfri uddannelseselementer(valfag) på hhv. 3. og 4.
semester, 10 ugers specialisering inden for enten projekterings eller udførelsesretningen på 5.
semester samt specialedelen på 7. semester

Ved afstigning til byggetekniker er fordelingen:

Obligatoriske uddannelseselementer 85 ECTS point

Valgfri uddannelseselementer 5 ECTS point

Praktik 15 ECTS point
Afgangdprojekt 15 ECTS point
I alt 120 ECTS point

Det valgfri uddannelseselement består af valgfrit uddannelseselement(valfag) på 3. semester.
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Opbygning af bygningskonstruktøruddannelsen:

Obligatorisk
uddannelses
element 1

Obligatorisk ud
dannelseselement

2

Obligatorisk ud
dannelseselement

3

Obligatorisk ud
dannelseselement

4

Obligatorisk ud
dannelsesele

ment 5

Obligatorisk ud
dannelseselement

6

Obligatorisk ud
dannelseselement

7

Speciale

Praktik

Bachelor

projekt

= Obligatoriske uddannelseselementer 125 ECTS point

= Valgfri uddannelseselementer 20 ECTS point

= Professionsretning 15 ECTS point

= Praktik 30 ECTS point

= Bachelorprojekt 20 ECTS point

I alt 210 ECTS point

Opbygning af byggeteknikeruddannelsen:

Obligatorisk
uddannelses
element 1

Obligatorisk ud
dannelseselement 2

Obligatorisk ud
dannelsesele

ment 3

Obligatorisk ud
dannelsesele
ment 4 BT

Praktik

Afsl. eksamens
projekt

= Obligatoriske uddannelseselementer 85 ECTS point

= Valgfri uddannelseselementer 5 ECTS point

= Praktik 15 ECTS point

= Bachelorprojekt 15 ECTS point

I alt 120 ECTS point
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Tilrettelæggelse og valgmuligheder

De valgfrie uddannelseselementer tilrettelægges både som ”normalstudium” og som en kombina
tion af blended learning og tilstedeværelse, afhængig af valgt uddannelsesform. På 3. og 4. obliga
toriske uddannelseselement udbydes de valgfrie uddannelseselementer til de studerende på tværs
af semestrene. På 5. obligatorisk uddannelseselement skal den studerende vælge mellem de to
professionsretninger, hvor de beskrevne uddannelseselementer indgår i professionsretningerne.

På bygningskonstruktøruddannelsen kan den studerende vælge mellem 2 professionsretninger i 5.
obligatorisk uddannelseselement. Allerede på 3. og 4. obligatorisk uddannelseselement kan den
studerende vælge valgfrit uddannelseselement for at tone sin uddannelse. Vi har derfor valgt at
beskrive formål med de to studieretninger først, for derefter at beskrive de enkelte valgfri uddan
nelseselementer den studerende kan vælge på 3. og 4. obligatorisk uddannelseselement. Efterføl
gende beskrives de to studieretninger i detaljer.

Oversigt over ECTS point fordelt på semestre

Kerneområderne fordeler sig som følger over semestrene:

Ob.udd.elem. 1 Ob.udd.elem. 2 Ob.udd.elem. 3 Ob.udd.elem. 4 Ob.udd.elem. 5 Ob.udd.elem. 6 Ob.udd.elem. 7
BK 30 BK 30 BK 30 BK 30 BK 30 BK 30 BK 30
1. Alment 10 1. Alment 9 1. Alment 5 1. Alment 4 1. Alment 2 1. Alment 0 1. Alment 0
2. Virksomhed 2 2. Virksomhed 4 2. Virksomhed 5 2. Virksomhed 6 2. Virksomhed 2 2. Virksomhed 0 2. Virksomhed 0
3. Produktion 6 3. Produktion 5 3. Produktion 8 3. Produktion 5 3. Produktion 4 3. Produktion 0 3. Produktion 0
4. Projektering 8 4. Projektering 8 4. Projektering 7 4. Projektering 10 4. Projektering 5 4. Projektering 0 4. Projektering 0
5. Registrering 4 5. Registrering 4 5. Registrering 0 5. Registrering 0 5. Registrering 2 5. Registrering 0 5. Registrering 0
6. Valgdel spec 0 6. Valgdel spec 0 6. Valgdel spe 5 6. Valgdel spec 5 6. Valgdel spe15 6. Praktik. 30 6. Valgdel spec 10
7. Valgdel afsl. 0 7. Valgdel afsl. 0 7. Valgdel afs 0 7. Valgdel afsl. 0 7. Valgdel afs 0 7. Valgdel afsl. 0 7. Valgdel afsl. 20



60

Professionsretninger på bygningskonstruktøruddannelsen

Formål med de to retninger fremstår nedenfor.

Projekteringsretningen

Dette specialeforløb sigter mod beskæftigelse som projekterende/rådgivende, enten som ansat el
ler som selvstændig.

Det overordnede mål er, at den studerende bygger videre på uddannelsens obligatoriske emner i en
valgt retning mod dette professionsområde. Grene på denne retning kan være programmering, for
slagsstillelse, miljørigtig projektering, 3D visualisering, etablering af egen virksomhed, restaurering eller
drift og vedligehold.

Helt centralt i projekteringsretningen vil være en yderligere dygtiggørelse inden for den tekniske pro
jektering og i forståelse af arkitektens og ingeniørens områder og i samarbejdet med myndigheder,
bygherrer, brugere, leverandører og, andre udførende

Udførelsesretningen

Dette specialeforløb sigter mod beskæftigelse som udførende, enten som ansat eller som selvstændig.

Det overordnede mål er, at den studerende bygger videre på uddannelsens obligatoriske emner i en
valgt retning mod dette professionsområde. Grene på denne retning kan være anlægsarbejder, arbejds
ledelse, entrepriseledelse, byggelogistik, etablering af egen virksomhed, renovering eller drift og vedli
gehold.

Helt centralt i udførelsesretningen vil være en yderligere dygtiggørelse inden for planlægning og gen
nemførelse af bygge eller anlægsarbejder og i forståelse af entreprenørens profession og områder og i
samarbejdet med rådgivere, myndigheder, bygherre, brugere, leverandører og andre udførende

Fælles emner for de to retninger

Der udbydes fælles emner for projekteringsretningen og udførelsesretningen, som det fremgår af ske
ma.
Det betyder, at den studerende kan udskyde sit endelige valg af retning indtil specialet på 6. obligato
risk uddannelseselement
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Professionsretninger på byggeteknikeruddannelsen

Formål med de to retninger fremstår nedenfor.

Producentretningen

Dette specialeforløb sigter mod beskæftigelse hos producenter eller leverandører af byggekomponen
ter og byggevarer.

Det overordnede mål er, at den studerende bygger videre på uddannelsens obligatoriske emner i en
valgt retning mod dette professionsområde. Grene på denne retning kan tage afsæt i den studerendes
faglige baggrund eller interesseområde inden for fx logistik, salg og markedsføring, industrialiseret byg
geri, råhuselementer eller komponenter til komplettering etc.

Helt centralt i producentretningen vil være en yderligere dygtiggørelse inden for den tekniske projekte
ring og produktionsplanlægning og i forståelse af kundens behov og i samarbejdet med de udførende i
produktions og montageleddet

Udførelsesretningen

Dette specialeforløb sigter mod beskæftigelse som ansat i håndværks eller entreprenørvirksomheder.

Det overordnede mål er, at den studerende bygger videre på uddannelsens obligatoriske emner i en
valgt retning mod dette professionsområde. Grene på denne retning kan tage afsæt i den studerendes
faglige baggrund eller interesseområde inden for fx anlægsarbejder, husbygningsarbejder, logistik, ar
bejdsplanlægning, arbejdsledelse etc.

Helt centralt i udførelsesretningen vil være en yderligere dygtiggørelse inden for planlægning og gen
nemførelse af bygge– eller anlægsarbejder og i forståelse af entreprenørens profession og områder og i
samarbejdet med rådgivere, myndigheder, bygherrer, brugere, leverandører og andre udførende

Fælles emner for forskellige retninger
Da 3. obligatorisk uddannelseselement er fælles for alle konstruktørstuderende, og studerende som
vælger afstigning til byggetekniker, udbydes fælles emner for de forskellige retninger, som det fremgår
af skema.

I 4. obligatorisk uddannelseselement vælger de studerende på afstigningsforløbet mellem producent
retningen og udførelsesretningen
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Studieretninger

I nedenstående skema er en fortegnelse over samtlige valgfrie uddannelseselementer i uddannel
sen. Intentionen er at tydeliggøre sammenhængen mellem valgfrie uddannelseselementer i 3. og
4. obligatorisk uddannelseselement med 5. obligatorisk uddannelseselement. Desuden angives de
valgfri uddannelseselementer der med fordel kan vælges på begge retninger.

Sem. Projekteringsretningen Udførelsesretningen
Emner fælles for begge
retninger

ECTS

point

3. 4. 2. IKT leder 6. Anlæg – almen anlægs
teknik

1. Drift og vedligehold/FM 5

3. 4. 9. Konstruktioner og statik 7. Kalkulation og tidsplan
lægning

3. Valg frit emne 5

3.–4. 10. Bygningsbrandteknik 8. Byggeledelse 4. Bæredygtigt byggeri 5

3.–4. 5. Iværksætteri 5

5. Tværfagligt projekt (P):

Rådgivervirksomhed

Forretningsområde
Værdier
Organisering
Kommunikation
Økonomi
Arbejdsret
Arbejdsmiljø

Tilbud og kontrakter

Ydelser og honorar
CAD aftale
Rådgiveraftale

Projektering og udbud

Tværfagligt projekt (U):

Entreprenørvirksomhed

Forretningsområde
Værdier
Organisering
Kommunikation
Økonomi
Arbejdsret
Arbejdsmiljø

Tilbud og kontrakter

Granskning af projekt
Mængder
Digitalt tilbud
Kontrakter

Fælles for de to retninger,
gennemføres indledningsvis
et grundkursus i:

Samarbejdsformer i bygge
riet

Innovation

15
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Projektmanual
Leverandørtegninger
Tegninger
Beskrivelser
Granskning af projekt
Mængder
Tilbudsliste (BM)
Tidsplan

Ledelse

Projektopfølgning
Fagtilsyn
Time/sagsregnskab

Afslutning

Aflevering
Byggeregnskab
Erfaringsopsamling

Planlægning

Byggepladsen og PSS
Akkordaftaler
Leverandør aftaler
Tids og arbejdsplaner

Ledelse

Entrepriseledelse
Arbejdsledelse
Procesledelse
Tidsstyring
Økonomistyring
Kvalitetskontrol

Afslutning

Aflevering
Byggeregnskab

Erfaringsopsamling

7. Speciale Speciale 10
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Valgfrie uddannelseselementer

Den studerende kan frit vælge mellem efterfølgende valgfrie uddannelseselementer i 3. og 4. obli
gatorisk uddannelseselement.

Der kan forekomme krav om tilstedeværelse for studerende på blended learning. Desuden kan der
forekomme udgifter til transport i forbindelse med det valgfri uddannelseselement. Disse vil frem
gå af vejledning.
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Valgfrit uddannelseselement 1: Drift og vedligehold af bygninger – FM

5 ECTS point Studieindsats svarer til nominelt tidsforbrug på i alt 137 t.

Emne: Drift og vedligehold af bygninger FM.

Formål: Formålet med faget er at opnå grundlæggende kendskab til drift
og vedligehold af bygninger som arbejdsområde og beherskelse
af de specielt bygningskonstruktørrelevante elementer heri.

Indhold og form: Forløbet er todelt.

I den første del arbejdes med en eksisterende bygning, hvor der
foretages et bygningssyn i marken med tablets. Herefter regi
streres og planlægges drift og vedligehold af afhjælpende og fo
rebyggende karakter, hvorefter der udarbejdes driftsplan og
driftsbudget i Mdoc FM.

I den anden del arbejdes med en bygningsmodel i Revit, hvor
bygningsdele kodes efter CCS. Revit integration benyttes til at
trække data til brug for planlægning af drift og vedligehold i
Mdoc FM. Der arbejdes med import af arealer direkte fra Revit
modelfiler. Registrering og administration af bygningsdele. Fler
årig planlægning af vedligeholdelsesaktiviteter. Driftsbudget og
driftsregnskab herunder rekvisitioner og fakturaer samt håndte
ring af serviceaftaler.

Litteratur/materialer: Bygninger – Drift og vedligeholdelse af Aage Rasmus Kromann
Revit fra AutoDesk
Mdoc FM fra NTI CADcenter a/s
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Læringsmål: Den studerende skal have:

Viden om:

Økonomiske, teoretiske og praktiske aspekter af drift og
vedligeholdelse/FM.
Fagområdets anvendte digitale værktøjer.
At kunne reflektere over muligheder og begrænsninger
vedr. drift og vedligeholdelse/FM i forhold til en given
bygning eller bygningsmasse.

Færdigheder i:

At formidle faglige begreber om drift og
vedligeholdelse/FM til samarbejdspartnere og brugere.
At mestre de for branchen anvendte metoder og red
skaber til drift og vedligeholdelse/FM.

Kompetencer i

At håndtere komplekse situationer inden for
fagområdet.
At identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden,
færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

Aflevering og bedømmelse: Der udarbejdes en todelt port folio bestående af en drift og
vedligeholdelsesplan for en eksisterende bygning samt en drift
og vedligeholdelsesplan for en ny bygning.

Arbejdet bedømmes ved intern censur.

Bedømmelse ved 7 trins skalaen



67

Valgfrit uddannelseselement 2: IKT Ledelse

5 ECTS point Studieindsats svare til nominelt tidsforbrug på i alt 137 t.

Emne: IKT koordinering

Formål: Formålet er at de studerende for kompetencer og færdigheder i
at kunne varetage rollen som IKT koordinator.

At opnå grundlæggende kompetencer i IKT koordinering og ud
arbejdelses og styring af en IKT aftale.

” Bygherre skal udpege en IKT Koordinator, der har til ansvar at
stå for IKT koordineringen og sikre at gældende lov og krav bli
ver opfyldt.”

Indhold og form: Det Digitale Byggeri
IKT bekendtgørelserne
Digital aflevering og mangelliste
Byggeweb
Håndtering af digitale byggeobjekter
Klassifikation og egenskaber
Detaljeringsgrad og informationsniveauer
Projekthåndtering og kommunikation
Fagmodeller
Mængde udtræk
Kvalitetssikring/Kollisionskontrol

Litteratur/materialer: Det Digitale Byggeri
http://www.bygst.dk/media/17490/Case 1_BIM hos mindre
arkitektraadgiver.pdf

IKT bekendtgørelserne
Bekendtgørelse 118 om anvendelse af informations og kommuni
kationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri.
Bekendtgørelse 119 om anvendelse af informations og kommuni
kationsteknologi (IKT) i alment byggeri.
Vejledninger for IKT bekendtgørelserne.

Digital aflevering og mangelliste
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Erfaringer fra Nyt fængsel Falster
8 anbefalinger til, hvordan man som bygherre stiller de rig
tige krav til rådgiverens digitale aflevering

Bygningsstyrelsen.dk

Læringsmål: Den studerende skal have:

Viden om:

Digital aflevering til bygherre
Digital mangelgennemgang

Færdigheder i:

Digital kommunikation og byggeweb
Digitalt udbud og tilbud
Udarbejdelse af IKT aftale

Kompetencer i

IKT koordinering
Håndtering af digitale bygge objekter
Anvendelse af digitale objektbaseret byggemodeller

Aflevering og bedømmelse: Indhold på byggeweb bedømmes og karakter gives efter 7
trinsskalaen samt en ”multible choice” test.



69

Valgfrit uddannelseselement 3: Skriftligt arbejde om et selvvalgt emne

5 ECTS point Studieindsats svarer til nominelt tidsforbrug på i alt 137 t.

Emne: Skriftligt arbejde om et valgfrit emne inden for professionen

Formål: Formålet er, at den studerende ud fra egne interesseområder
kan tone sin uddannelse, samt fremme sin skriftlighed gennem
forløbet.

Indhold og form: Den studerende skal ud fra en problemstilling/problem
formulering tilegne sig ny faglig viden og metodisk arbejdsmeto
de til løsning og forståelse af et selvvalgt emne inden for pro
fessionen.

Introduktionen til valgfaget sker i den første del af det valgfri
uddannelseselement gennem en række oplæg. Nogle uger
henne i det valgfri uddannelseselement skal hver studerende
aflevere et opgaveoplæg/problemformulering. som
efterfølgende skal godkendes. Herefter tildeles en faglig
vejleder, som bruges til sparring undervejs i arbejdet og
skriveprocessen.

Litteratur/materialer: Håndbog i Nudansk (obligatorisk)

Den gode opgave (valgfri)

www.omatskrive.dk

www.skrivspeciale.dk

www.skrivopgave.dk

Desuden relevant litteratur i forbindelse med det valgte emne.

Læringsmål: Viden – den studerende skal have

udviklingsbaseret viden om det valgte emne
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kendskab til anvendt videnskabsteoretisk arbejdsmetode

Færdigheder – den studerende skal kunne

anvende metoder og redskaber til håndtering af relevante
serviceafsnit i større tekster.
mestre de færdigheder der knytter sig til Words faciliteter til
håndtering af større skriftlige arbejder.
formidle praksisnære og faglige problemstillinger inden for
det valgte emne for samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer – den studerende skal kunne

håndtere komplekse og udviklingsbaserede problemstillin
ger inden for det valgte emneområde
skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen
viden, færdigheder og kompetencer i forbindelse med bru
gen af det valgte tekstbehandlingsprogram.

Aflevering og bedømmelse: Den studerende afleverer en rapport, som skal være en
videnskabsteoretisk opbygget faglig tekst med et omfang på 10
tekstsider (2400 anslag pr. side med mellemrum) eksklusiv
forside, evt. illustrationer, indholdsfortegnelse, kildeangivelse
og bilag.

Bedømmelse ved 7 trins skalaen og intern censur
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Valgfrit uddannelseselement 4: Bæredygtigt byggeri

5 ECTS point Studieindsats svarer til nominelt tidsforbrug på i alt 137 t.

Emne: Bæredygtigt byggeri

Formål: At opnå grundlæggende kendskab til Bæredygtigt byggeri, som
arbejdsområde og beherskelse af de specielt bygningskonstruk
tørrelevante elementer heri.

Indhold og form: Forløbet er todelt.
Med henblik på at opnå teoretisk indsigt i emnet bæredygtig
hed, arbejdes i første del med forskellige problemstillinger in
den for området bæredygtighed.

I anden del tages der udgangspunkt i konkrete byggerier, som
de studerende analyserer og vurderer i relation til bæredygtig
hed. De studerende skal i denne del tage kontakter til og inter
viewe et firma som arbejder med bæredygtigt byggeri.

Målet med firmakontakten er at de studerende får viden om
hvorledes man griber et bæredygtigt projekt an i praksis

Litteratur/materialer: Litteratur:
Green building Council: www.dk gbc.dk/

Læringsmål: Den studerende skal have:

Viden om:

teoretiske, organisatoriske, økonomiske og praktiske
aspekter af bæredygtighed
teoretiske og praktiske aspekter af drift og vedligehol
delse.
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Og kunne reflektere over muligheder og begrænsninger
vedr. bæredygtighed i forhold til et givet projekt.

Færdigheder i:

at formidle faglige begreber om bæredygtighed til sam
arbejdspartnere og forbrugere.
at mestre de for branchen anvendte metoder og red
skaber til anvendelse af materialer og metoder bære
dygtigt

Kompetencer i:

håndtere komplekse situationer inden for fagområdet
identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden,
færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

Aflevering og bedømmelse: Der udarbejdes en rapport hvor principperne for bæredygtig
hed sammenholdes med praksis fra et aktuelt byggeri.

Arbejdet bedømmes ved intern censur.

Bedømmelse ved 7 trins skalaen
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Valgfrit uddannelseselement 5: Iværksætteri

5 ECTS point Studieindsats svarer til nominelt tidsforbrug på i alt 137 t.

Emne: Iværksætteri

Formål: Formålet er at sikre de studerende en entreprenant faglighed
samt fokus på de muligheder, der er for en bygningskonstruktør
nationalt såvel som internationalt.

Indhold og form: Indholdselementer:

innovativ metode
designprocesser
trendspotting
entreprenørskab

De studerende vil blive arbejde med projekter der:

Sikrer at de erhverver sig forståelse for den iterative
proces, der ligger i fagdisciplinen entreprenørskab.
en metodisk erhvervelse ift. kommunikation, præ
sentation af sine forretningsideer.
en kommerciel forståelse som sikrer de studerende
forståelse for salg, kunder og identificering af behov.
en økonomisk indsigt, der udover projektering også
indeholder forståelse, viden og kunnen vedr. bud
getestimering.

Litteratur/materialer: Litteraturen vil bive sammensat af en række relevante tekster.

Litteratur på engelsk kan forekomme.

Eksempler.

Osterwalder & Pigneur: Business Model Canvas (uddrag)

Hans Eibe Sørensen: Business developmentt (uddrag)
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Læringsmål: Viden Den studerende skal:

have viden om og indsigt i de entreprenelle processer
fra Idéskabelse til bæredygtig virksomhed
have udviklingsbaseret viden om metoder til at
identificere, udvikle og evaluere forretningsmuligheder i
forbindelse med virksomhedsopstart
have viden om indhold og nuancerne i forskellige typer
af forretningsplaner og forretningsmodeller
have viden om og forståelse for de centrale
styringsområder for den nystartede virksomhed
(virksomhedstyper, organisering, finansiering, økonomi,
salg og markedsføring)

Færdigheder Den studerende skal:

kunne anvende centrale teorier og metoder til at
vurdere, begrunde og vælge relevante veje fra
idéskabelse til bæredygtig projekt, forretningsområde
eller virksomhed
kunne vurdere og formidle forskellige
forretningsmuligheder til interessenter
kunne begrunde valg af model til forretningsmodel samt
mestre de færdigheder, der kræves til udarbejdelsen af
denne
kunne bidrage selvstændigt til og have viden om de
centrale elementer for opstart af en ny virksomhed

Kompetencer Den studerende skal:

kunne håndtere situationer i forbindelse med
identifikation, kritisk vurdering og udvikling af
forretningsmuligheder
kunne reflektere over virksomhedens muligheder og
udfordringer i forbindelse med etablering og drift og
kunne tage stilling til eget bidrag til processen
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Aflevering og bedømmelse: Der udarbejdes en rapport hvor principperne hvor den stude
rende beskriver deres virksomheds, opstart og videre drift.

omfang på 10 tekstsider (2400 anslag pr. side med mellemrum)
eksklusiv forside, evt. illustrationer, indholdsfortegnelse,
kildeangivelse og bilag.

Arbejdet bedømmes ved intern censur.

Bedømmelse ved 7 trins skalaen
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Valgfrit uddannelseselement 6: Anlæg – almen anlægsteknik

5 ECTS point Studieindsats svarer til nominelt tidsforbrug på i alt 137 t.

Emne: Anlægsteknik.

Formål: At opnå grundlæggende kompetencer i projektering og tilbuds
givning af anlægsarbejder på et mellemstort institutionsbyggeri
med følgende delmål:

1) terræn, vej og flisebelægningsarbejde
2) nedgravning af forsyningsledninger og kloakering
3) mindre kompliceret betonarbejde trækonstruktio

ner/forskallingssystemer(støbeforme)
4) stålarmering, stillads, montage af bygningselementer

Indhold og form: Indledningsvis en række øvelser i arbejdsmetoder og program
mer med tilhørende teori og vejledninger til de enkelte emner.

Herefter udarbejdelse af udbudsmateriale på informationsni
veau 4, hvilket omfatter emner som vejopbygning, parkerings
arealer, adgangsarealer, beplantninger mv.

Der afsluttes med digital priskalkulation og tidsplanlægning på
informationsniveau 5.

Litteratur/materialer: ”Håndbog for anlægs og bygningsarbejdere”
”Vind Licitationen, håndbog i produktionsorienteret bygnings
kalkulation”, Axel Christiansen, Byggecentrum 2004

”AB92 for praktikere”, Forfatter: Mogens Hansen, Forlag: Dansk
Byggeri

Læringsmål: Den studerende skal have viden om:

Metoder og programmer til kalkulation og planlægning
af anlægsarbejder.
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Den studerende skal have færdigheder i:

Regler for tilbudsgivning og tidsplanlægning og for øko
nomi og tidsstyring af diverse anlægsarbejder

Den studerende skal have kompetencer i:

Projektering og mængdeberegning af materialer, ar
bejdsydelser samt diverse hjælpemidler.

Aflevering og bedømmelse: Der afleveres færdigt udbudsmateriale af anlægsarbejder på et
mellemstort institutionsbyggeri, samt færdig entreprenør
prissætning med tilhørende delelementer.

Arbejdet bedømmes ved intern censur efter 7 trinsskalaen.
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Valgfrit uddannelseselement 7: Byggeledelse

5 ECTS point Studieindsats svarer til nominelt tidsforbrug på i alt 137 t.

Emne: Byggeledelse

Formål: Formålet er at opnå kendskab til problemstillinger som relate
res til ledelse af en byggeplads

Indhold og form: Ledelsesformer i bygge og anlægsbranchen

Byggeledelse generelt, herunder styring af tid, økonomi og kva
litet

Kvalitetsstyring, miljøledelse og arbejdspladsvurdering

Konkrete byggesagers organisering, planlægning og gennemfø
relse

Cases/rollespil

I løbet af semestret planlægges flere byggepladsbesøg, hvor det
primære er at deltage i byggemøder. Der udarbejdes et notat
med vurdering og konklusion.

Litteratur/materialer: Byggeprocessen 6. udgave. Nyt teknisk forlag

Projektlederbogen. Nyt teknisk forlag

Projektlederens værktøj. Nyt teknisk forlag

”Håndbog i trimmet byggeri” Foreningen Lean Construction DK

Samt øvrig litteratur efter nærmere aftale med underviserne.

Læringsmål: Den studerende skal have:

Viden om:
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byggeledelse teoretisk og metodisk.
opfølgningsopgaverne der er i et byggeri
praksis anvendt teori og metode, samt kunne reflektere
over professionens praksis og anvendelse af teori og me
tode inden for byggeledelse herunder

Færdigheder i:

at anvende metoder og redskaber og mestre de færdig
heder der knytter sig til byggeledelse inden for professi
onen.
at vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger
inden for byggeledelse, samt begrunde, vælge og argu
mentere for relevante løsningsmodeller inden for fag
området.
at anvende metoder og redskaber og mestre byggesa
gers organisering, planlægning og gennemførelse, både
under traditionelle samarbejdsformer og nye former for
samarbejde (trimmet byggeri/lean construction)

Kompetencer i:

kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede si
tuationer inden for byggeledelse i arbejds eller studie
sammenhænge.
selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samar
bejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en
professionel etik
kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen
viden, færdigheder og kompetencer i relation til profes
sionen inden for fagområderne:
o Byggepladsindretning
o Materialetransport og –oplagring
o Hjælpemidler
o Bemanding
o Vejrlig
o Arbejdsprocesser
o Fremdrift og stadeopgørelse
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Aflevering og bedømmelse: I løbet af kurset udarbejdes 3 kursusarbejder, indholdet af dem
fastlægges i undervisningsplanen.

Den studerende afleverer kursusarbejde samlet i rapportform.

Rapporten skal indeholde forside, forord, indledning, indholds
fortegnelse, kursusarbejder og den studerendes konklusion.

Arbejdet bedømmes ved intern censur.

Bedømmelse ved 7 trins skalaen
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Valgfrit uddannelseselement 8: Kalkulation og tidsplanlægning

5 ECTS point Studieindsats svarer til nominelt tidsforbrug på i alt 137 t.

Emne: Kalkulation og tidsplanlægning

Formål: At opnå grundlæggende kompetence i entreprisestyringsele
menterne kalkulation og tidsplanlægning.

Indhold og form: Indledningsvis en række øvelser i arbejdsmetoder og program
mer med tilhørende teori og vejledninger til de enkelte emner.

Herefter et projektarbejde, som sammenfatter emnerne kalku
lation og tidsplanlægning i et byggeprojekt.

Litteratur/materialer: Litteratur:
”Vind Licitationen, håndbog i produktionsorienteret bygnings
kalkulation”, Axel Christiansen, Byggecentrum 2004.

”Håndbog i trimmet byggeri” Foreningen Lean Construction DK

”AB92 for praktikere”, Forfatter: Mogens Hansen, Forlag: Dansk
Byggeri

Læringsmål: Den studerende skal have:

Viden om:

mængdeberegning af bygningsdele, materialer, arbejds
ydelser og hjælpemidler
overenskomster og priskuranter som grundlag for løn
fastsættelsen på byggearbejde
regler for tilbudsgivning og tidsplanlægning og for øko
nomi og tidsstyring af byggearbejde
metoder og programmer til kalkulation og planlægning
af byggearbejde
og kunne reflektere over muligheder og begrænsninger
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vedr. de for professionen sædvanlige kalkulations og
planlægningsmetoder og værktøjer

Færdigheder i:

at formidle faglige begreber om kalkulation og tidsplan
lægning til samarbejdspartnere
at mestre de for branchen anvendte former for kalkula
tion og tidsplanlægning
og forstå og vurdere usikkerhedsforhold og sandsynlig
heder af udførte kalkulationer

Kompetencer i:
at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden,
færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

Aflevering og bedømmelse: Der udarbejdes og afleveres både en port folio bestående af
den samlede serie af øvelser og opgaver udført i forløbet og en
cd med det samme materiale i digital form. Dette arbejde tæller
50 % og bedømmes ved intern censur med karakterer efter den
gældende skala.

Herudover afholdes en 3 timers skriftlig prøve. Dette arbejde
tæller ligeledes 50 %.

Arbejdet bedømmes ved intern censur.

Bedømmelse ved 7 trins skalaen
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Valgfrit uddannelseselement 9: Konstruktioner og statik

5 ECTS point Studieindsats svarer til nominelt tidsforbrug på i alt 137 t.

Emne: Konstruktioner og statik

Formål: Formålet med faget er at opnå indsigt i overordnede statiske
begreber og dimensioneringsregler i forhold til gældende lov
givning.

Indhold og form: Valgfaget gennemføres i samarbejde mellem fagene Bygnings
konstruktion og bærende konstruktioner.

Der tages udgangspunkt i mindre byggerier (parcelhuse).

I disse projekter skal der redegøres for stabiliserende system og
bærende konstruktioner.

Som undervisningsemner fokuseres især på:

Beregning af lodrette laster
Beregning af vind på tværs og langs af bygning
Dimensionering af nødvendige bjælker og søjler (træ,
stål og beton)
Dimensionering af vindafstivning i tag
Kraftoverføring fra loftskive til afstivende vægge
Valg af afstivende vægge
Udførelse af tegninger m.v. for ”produktion” (udførelse
på byggeplads)
Der lægges især vægt på knudepunktsdetaljer/samlinger

De studerende arbejder i mindre grupper med statisk analyse af
et enfamiliehus.

På baggrund af den statiske analyse beregnes de indgående bæ
rende elementer, og bygningens stabilitet eftervises.
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Bygningen optegnes og der udarbejdes detaljetegninger af knu
depunkts og samlingsdetaljer.

Litteratur/materialer: Træ 58 og 59

SBI Anvisning 186 og 189

Dimensionering med diagrammer og beregning

Teknisk Ståbi

Diverse producentkataloger

Læringsmål: Den studerende skal have:

Viden om:

udviklingsbaseret viden og viden om dets anvendelse
teoretisk og metodisk
at kunne forstå praksis, anvendt teori og metode inden
for fagområdet
at kunne reflektere over professionens praksis og an
vendelse af teori og metode, inden for fagområdet
overordnede statiske begreber og dimensioneringsregler
i forhold til gældende lovgivning.

Færdigheder i:

at kunne anvende metode og redskaber og mestre de
færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for
fagområdet og professionen
kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillin
ger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
inden for fagområderne
Beregning/overslagsdimensionering af bærende og sta
biliserende konstruktioner i mindre byggerier
Hovedvægt lægges på overslagsdimensionering

Kompetencer i:

at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede
situationer inden for fagområdet i arbejds eller studie
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sammenhænge
selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt sam
arbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en
professionel etik
at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden,
færdigheder og kompetencer i relation til professionen
inden for fagområderne omsætning af resultater fra be
regninger/overslagsdimensionering til anvendelige teg
ninger og beskrivelse for udførelse i praksis

Aflevering og bedømmelse: Hver enkelt studerende udarbejder egen kursusmappe.

Prøveform: Kursusarbejde

Arbejdet bedømmes ved intern censur.

Bedømmelse ved 7 trins skalaen
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Valgfrit uddannelseselement 10: Bygningsbrandteknik

5 ECTS point Studieindsats svarer til nominelt tidsforbrug på i alt 137 t.

Emne: Bygningsbrandteknik

Formål: At imødekomme udviklingen inden for brandteknisk forskning
og lovgivning med henblik på at kunne rådgive bygherre om
lovkrav og muligheder for brandsikring i forbindelse med både
nybygning og renovering.

Indhold og form: Indhold:

Brands opståen, brandfysik, herunder selvantændelse
Farer under brand
Brands opståen
Materialers egenskaber under/efter brand
Principper for dimensionering af bærende konstruktio
ner i forbindelse med brand.
Materialer, beklædning
Regler for brandsikring af gamle bygninger
Bygningsreglement med tilhørende eksempelsamling og
information
Bygningsreglement, tekniske forskrifter og driftmæssige
forskrifter
Standarder og normer
Godkendelser af byggevarer, komponenter, materialer
mm.

Undervisningen vil forme sig som klasseundervisning med tilhø
rende øvelser samt hjemmeopgaver. Gennem det valgfri ud
dannelseselement afleveres 2 3 opgaver.

Litteratur/materialer: Bygningsreglement 2010, Erhvervs og Byggestyrelsen.

SBI anvisning nr. 230 Vejledning til BR 2010.
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Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Erhvervs og Byg
ge styrelsen, 2012.

Evt. indlæg af brandinspektører, sagkyndige o. lign.

Videoer m.v.

Læringsmål: Den studerende skal have

Viden om:

udviklingsbaseret bygningsbrandlovgivning, herunder
byggeloven, beredskabsloven og de tilhørende cirkulæ
rer, vejledninger m.v.
udviklingsbaserede principper for dimensionering af bæ
rende konstruktioner i forbindelse med brand.
At kunne reflektere over brandfysikken, herunder
brands opståen og materialers og beklædningers indfly
delse på brandspredning.

Færdigheder i:

At kunne anvende professionens metoder og redskaber
til at udarbejde et projektmateriale, der tager højde for
materialers og beklædningers farlighed i visse situatio
ner for bygninger og for mennesker (acceptkriterier
mm.)
At kunne mestre færdigheder i anvendelsen af bygnings
reglementets brandtekniske regler til at afgøre, hvornår
der kan projekteres efter Erhvervs og Byggestyrelsens
eksempelsamling og hvornår mere avanceret dokumen
tation og risikovurdering med involvering af computer
beregninger er nødvendige.
At kunne formidle bygningsreglementets brandtekniske
regler for bygherrer og samarbejdspartnere

Kompetencer i:

selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper at
kunne håndtere komplekse opgaver i forbindelse med
elementerne i den aktive brandsikring.
At kunne påtage sig ansvaret for løsninger i forbindelse
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med valg af konstruktioner, materialer og beklædninger
inden for rammerne af professionel etik.
At kunne påtage sig ansvaret for, at løsninger i forbin
delse med bygningers indretning er valgt under hensyn
til personsikkerhed og til redningsberedskabets indsats
muligheder.

Aflevering og bedømmelse: Det valgfri uddannelseselementt afsluttes med en intern opga
ve, der består af en multiple choice opgave (½ time) og af en
byggesagsbehandlingsopgave (3 timer).

Alle hjælpemidler (inkl. internettet) er tilladt, dog ikke ekstern
kontakt til personer må benyttes.

Opgaver gennem det valgfri uddannelseselement (2 3 opgaver)
tæller med i den samlede bedømmelse med 50 %.

Resultatet af den interne opgave vægter 50 % af karakteren ved
bedømmelsen. Heri indgår multiple choice opgaven i den sam
lede bedømmelse med 20 % og byggesagsbehandlingsopgaven
med 30 % i den samlede bedømmelse

Arbejdet bedømmes ved intern censur.

Bedømmelse ved 7 trins skalaen
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Valg 4. obligatorisk uddannelseselement.
Byggetekniker eller bygningskonstruktør

Ved afslutning af 3. obligatorisk uddannelseselement skal den studerende have valgt retning;
afstigning til byggetekniker eller at forsætte til bygningskonstruktør.

Hvis den studerende ønsker afstigning til byggetekniker skal dette meddeles Erhvervsakademi
Sjælland. Se bilag 4.

4. Obligatorisk uddannelseselement består af to dele, hhv. praktik svarende til 15 ECTS point og
afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point.

Den obligatoriske praktikperiode på byggeteknikeruddannelsen er placeret på uddannelsens 4. ob
ligatorisk uddannelseselement og udgør 15 ECTS point. Læringsmål for praktikken fremgår af stu
dieordningens del 1. Den studerende kan afvikle sin praktik i en eller flere virksomheder indenfor
professionsområdet og valget af praktiksted kan medvirke til en endnu skarpere profil for den en
kelte studerende.

Praktikken er placeret i slutningen af studiet for at give den studerende mulighed for at anvende
de tilegnede færdigheder i praksis og dermed give den studerende viden og forståelse for prakti
ske forhold og anvendte metoder, processer og arbejdsmæssige funktioner i en virksomhed.

Praktikperioden kan afvikles i udlandet.

Praktikstederne skal godkendes af Erhvervsakademi Sjælland og der vil gennem praktikperioden
være tilknyttet en praktikkoordinator, der følger den studerende, og der vil foregå et samarbejde
mellem praktikkoordinator, praktiksted og den studerende med henblik på at følge op på de læ
ringsmål den studerende har opstillet i samarbejde med praktikkoordinator og praktiksted, idet
praktikkoordinatoren besøger alle praktiksteder i region Sjælland.

Afgangsprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af professionens praksis og an
vendelse af teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen, der skal
være central for uddannelsen og professionen, formuleres af den studerende, eventuelt i samar
bejde med en privat eller offentlig virksomhed. Erhvervsakademi Sjælland godkender problemstil
lingen.

Afgangsprojektet udarbejdes individuelt og skal udarbejdes på grundlag af en praksisnær problem
stilling. Den studerende udvælger og formulerer selv problemstillingen, der er godkendt af Er
hvervsakademi Sjælland og på baggrund af denne udføres projektet således, at den studerende
kan dokumentere evnen til at forstå professionens praksis og anvendelse af teori og metoder.

Afgangsprojektet eksamineres med forsvar på grundlag af det udarbejdede materiale enten op
hængt på tavler eller præsenteret digitalt. Der gives karakter efter 7 trins skalaen.
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Valgfrit uddannelseselement i 5. obligatorisk uddannelseselement

I 5. obligatorisk uddannelseselement er der 2 dele – en obligatorisk del der svarer til 15 ECTS
point, og en valgdel der ligeledes svare til 15 ECTS point.

I valgdelen skal den studerende vælge enten at arbejde i projekteringsretningen eller i udførelses
retningen. Begge retninger er beskrevet tidligere under punktet ”Professionsretninger på byg
ningskonstruktøruddannelsen”.

Koordinator for 5. obligatorisk uddannelseselement orienterer også studerende på 4. obligatorisk
uddannelseselement nærmere om indhold og valg af professionsretning på 5. obligatorisk uddan
nelseselement.

Den studerende foretager dette valg i slutningen af 4. obligatorisk uddannelseselement og medde
ler dette til Erhvervsakademi Sjælland. Se bilag 5.

Fra foråret 2016 kan 5. obligatorisk uddannelseselements forløb have en anden struktur. Dette
udmeldes snarest.

Praktik i 6. obligatorisk uddannelseselement

Den obligatoriske praktikperiode på bygningskonstruktøruddannelsen er placeret på uddannelsens
6. obligatorisk uddannelseselement og udgør 30 ECTS point. Læringsmål for praktikken fremgår af
studieordningens del 1. Den studerende kan afvikle sin praktik i en eller flere virksomheder inden
for professionsområdet og valget af praktiksted kan medvirke til en endnu skarpere profil for den
enkelte studerende.

Praktikken er placeret i slutningen af studiet for at give den studerende mulighed for at anvende
de tilegnede færdigheder i praksis og dermed give den studerende viden og forståelse for prakti
ske forhold og anvendte metoder, processer og arbejdsmæssige funktioner i en virksomhed.

Praktikperioden kan afvikles i udlandet.

Praktikstederne skal godkendes af Erhvervsakademi Sjælland og der vil gennem praktikperioden
være tilknyttet en praktikkoordinator, der følger den studerende, og der vil foregå et samarbejde
mellem praktikkoordinator, praktiksted og den studerende med henblik på at følge op på de læ
ringsmål den studerende har opstillet i samarbejde med praktikkoordinator og praktiksted, idet
praktikkoordinatoren besøger alle praktiksteder i region Sjælland.

Speciale i 7. obligatorisk uddannelseselement
Speciale i 7. obligatorisk uddannelseselement er en rapport, der gennemføres som en individuel
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skriftlig behandling af en problemstilling inden for et afgrænset emne.

Formålet med specialet er, at kvalificere den studerende til at opnå dybere kunnen og viden om
specifikke forhold indenfor uddannelsens formål samt sikre at den studerende opnår dybere viden
om et afgrænset emne og udvikler evne til skriftlig formidling.

Den studerende vælger selv problemfelt. Der kan vælges blandt alle de emneområder, som indgår
i uddannelsen. Det forudsættes at der i specialet, indenfor det valgte emneområde, formuleres et
problem, som den studerende analyserer, reflekterer og konkluderer i forhold til.

Den studerendes emnevalg skal godkendes af Erhvervsakademi Sjælland. Forslaget til emnevalg
skal afleveres på skema – se bilag 6, senest som anført i skema for 6. obligatorisk uddannelsesele
ment..

Der tildeles en procesvejleder, som gennem forløbet vejleder den studerende, til med tilstrækkelig
struktur og dybde at udarbejde et skriftligt speciale. Det er den studerendes pligt at kontakte vej
lederen og dokumentere at der har været en løbende dialog.

Omfang: min. 30 og max 40 normalsider (2400 tegn pr. side) + evt. bilag.
Krav til afleveringsform: 3 eksemplar i papirform samt 3 cd indeholdende specialet samt bilag. Alle
eksemplar skal være samlet med spiral eller limryg. CD erne skal medfølge i lomme indlimet i spe
cialerne.

Undervisnings og arbejdsformer

Gennem uddannelsen skabes der læringsmæssige betingelser for, at den studerende kan udvikle
professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt i branchen og til at fortsætte i kompeten
cegivende videreuddannelse. Læreprocesserne tilrettelægges med henblik på, at den studerende
erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion over professionen og
læreprocessen, således at den studerende bliver i stand til at identificere de nødvendige lærings
behov og derudover bliver i stand til at tilegne sig den nødvendige viden og de nødvendige færdig
heder, som i løbet af studiet gør den studerende til en kompetent bygningskonstruk
tør/byggetekniker, der er i stand til at skabe faglig fornyelse inden for professionsområdet.

Undervisnings og arbejdsformer afspejler det faglige indhold, der arbejdes med og støtter hermed
udviklingen af viden, færdigheder og kompetencer. Variation, differentierede arbejdsformer og
brug af relevante medier medvirker til, at den studerende oplever perspektiv og sammenhæng
mellem uddannelsens fagområder og de forskellige læringsprojekter.

Der anvendes undervisningsformer og metoder på uddannelsen, der søger at fremme kreative
egenskaber og innovative kompetencer. Bredde i undervisnings og arbejdsformer giver mulighed
for at imødekomme forskelle i den enkelte studerendes læringsstil og give den studerende mulig
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hed for at tilegne sig studiekompetencer, der rækker ud over den foretrukne læringsstil, hvilket gi
ver mulighed for dybere læring.

Vi praktiserer den problembaserede undervisningsform for at understøtte læringsforståelse, og
uddannelsen vil byde på undervisningsformer, der gør den studerende parat til at begå sig i et for
andringssamfund. Undervisningen gennem uddannelsen vil være en kombination af formidling via
traditionel undervisning, øvelser, selvstudier, ledet diskussion og projektarbejde. I hvert obligato
risk uddannelseselement vil der være et eller flere gennemgående projekter, der knyttes an til det
obligatoriske uddannelseselements tema. Den studerendes selvstændighed opøves med arbejdet
med porteføljer. Gennem studiet vil der ske en progression i den studerendes mulighed for at tone
sine projekter i en tilsigtet retning.

At studere i et problembaseret miljø, vil sige, at den studerende i meget høj grad skal stille sig selv
de nødvendige opgaver og løse dem i samarbejde med vejledere og medstuderende. Det lovmæs
sige grundlag danner den overordnede ramme fulgt op af denne studieordning og undervisnings
planerne for det enkelte obligatorisk uddannelseselement.

Undervisningsforløbene bliver tilrettelagt med henblik på faglige og pædagogisk progression og
praktikopholdet skal give den studerende mulighed for at kombinere den teoretiske viden med
praksis og samtidig gøre det muligt for den studerende at generere viden og færdigheder i tæt re
lation til professionen.

Krav om læsning af tekster på fremmedsprog og hvilket kendskab til
fremmedsprog dette forudsætter.

Artikler o. lign kan forekomme på engelsk. Da vidensøgning på internettet udgør en stor del af den
studerendes selvstudier vil der komme tekster på andre sprog svarende til uddannelsens adgangs
betingelser.

Internationalisering

Erhvervsakademi Sjælland har en udvekslingsaftale med Waterford Institute of Technology i Irland.
Der er mulighed for at komme på udvekslingsophold på op til ½ år i løbet af uddannelsen. Det er
mest hensigtsmæssigt at dette foregår i 5. sem.. Det er også muligt at tage praktikophold i udlan
det. Her skal den virksomhed, som modtager den studerende, leve op til en række læringsmål som
den studerende og Erhvervsakademi Sjælland stiller op i fællesskab.
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Prøver og eksamener for uddannelsesforløbet til Bygningskonstruktør

Eksamen
afslutter
forløb om
fattende
følgende
antal ECTS

point

Den studeren
de har adgang
til eksamen ved
opfyldelse af de
bundne forud
sætninger

Karakter op
nået ved be
dømmelse
(skal være
mindst 02)

Eksamensform

Vægtning

Tid

Intern/ekstern be
dømmelse

2.
sem. 

Obligatorisk del 
Tværfagligt pro-
jekt:
Grund og hus 

60 Der er bundne
forudsætninger.
Se skema her

for.

X Individuel mundtlig
eksamen ud fra por
tefolie. Krav til por
tefolie fremgår af
semesterplan.

Portefolie vægtes
med 50 % og mundt
lig eksamination
vægtes med 50 %

40 min. eksaminati
on

Ekstern bedømmel
se

3.
sem. 

Valgfrit uddannel-
seselement 

5 X Se under beskrivelse
under for det valgfri
uddannelseselement

Intern bedømmelse
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Eksamen afslut
ter forløb omfat
tende følgende
antal ECTS point

Den studeren
de har adgang
til eksamen
ved opfyldelse
af de bundne
forudsætnin
ger

Karakter op
nået ved be
dømmelse
(skal være
mindst 02)

Eksamensform

Vægtning

Tid

Intern/ekstern
bedømmelse

4. sem. Obligatorisk
del
3+4. sem 

25+25 Der er bundne
forudsætnin

ger.

Se skema her
for.

X Individuel
mundtlig eksa
men ud fra por
tefolie. Krav til
portefolie frem
går af semester
plan

Portefolie væg
tes med 50 % og
mundtlig eksa
mination vægtes
med 50 %

40. min. eksa

4. sem. Valgfri ud-
dannelsesele-
ment

5 X Se under beskri
velse under for
det valgfri ud
dannelsesele
ment

5. sem Obligatorisk
del
Tværfagligt
projekt: Om
bygning.

15 Der er bundne
forudsætninger

.

Se skema her
for.

X Udarbejde por
tefolie der om
fatter lærings
mål fra 5. sem.
Samt en mundt
lig individuel
fremlæggelse.
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Eksamen afslut
ter forløb omfat
tende følgende
antal ECTS point

Den studeren
de har adgang
til eksamen
ved opfyldelse
af de bundne
forudsætnin
ger

Karakter op
nået ved be
dømmelse
(skal være
mindst 02)

Eksamensform

Vægtning

Tid

Intern/ekstern
bedømmelse

 5. 
sem. 

Valgfri ud-
dannelsesele-
ment
Projekterings-
retning eller 
udførelsesret-
ning

15 X Se under beskri
velse under for
det valgfri ud
dannelsesele

ment

Intern bedøm
melse

6. sem. 30 X Praktikrapport
bedømmes.

Bedømmes indi
viduelt.

Intern bedøm
melse
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Eksamen afslut
ter forløb omfat
tende følgende
antal ECTS point

Den studeren
de har adgang
til eksamen
ved opfyldelse
af de bundne
forudsætnin
ger

Karakter op
nået ved be
dømmelse
(skal være
mindst 02)

Eksamensform

Vægtning

Tid

Intern/ekstern
bedømmelse

7. sem. Valgfri ud
dannelses
element
Speciale

10 X Individuel be
dømmelse.

I vurderingen
indgår:

Det faglige ind
holds bearbejd
ning, vægtes
med 2/3 af ka
rakteren.

Formidlingen,
vægtes med 1/3
af karakteren.

Intern bedøm
melse

7. sem. Bachelorpro
jekt
Afgangspro
jekt

20 X Individuel
mundtlig eksa
men ud fra por
tefolie.
Den studeren
des præstation
ved eksamen
vurderes udfri
følgende vurde
ringskriterier,
som indgår i en
helhedsvurde
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ring

den stude
rendes fag
lige fær
digheder
og faglige
viden,
den stude
rendes ar
bejdsme
toder og
arbejdsre
sultater,
dokumen
tation og
formidling,
samt
Opgaveløs
ningens
sammen
hæng og
overskue
lighed.

Bedømmelsen
sker på grundlag
af en samlet
vurdering af
projektet, fore
læggelsen og
det mundtlige
forsvar. Det
mundtlige for
svar tjener til
bedømmelsen af
den studerendes
forståelse for
projektet og
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graden af selv
stændighed i
opgaveløsnin
gen. Vægtning
af projekt og
mundtligt for
svar i det afslut
tende eksa
mensprojekt re
spektive bache
lorprojekt er
50 % til hver.
Hvor projektet
er affattet og fo
relægges på
dansk, indgår
den studerendes
stave og formu
leringsevne med
vægten ¼ og
den faglige del
med ¾.

70 min

Ekstern be
dømmelse

ECTS
point
ved af
sluttet
uddan
dan
nelse

210
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Bundne forudsætninger for bygningskonstruktøruddannelsen

Bundne forudsætninger betyder, at hvis en studerende ikke opfylder forsætninger i de bundne
forudsætninger, kan den studerende ikke gå til eksamen og har brugt en prøvegang.

For uddannelsen gælder, at 2. semester skal være bestået indenfor 2 år, før uddannelsen kan
fortsættes.

Generelle regler om tværfaglige opgaver/emneuger/intern evaluering/valgfri
uddannelseselementer

Introdage
Det er en bunden forudsætning at deltage i introdagene.

Tværfaglige opgaver:
Der er afleveringspligt for de tværfaglige opgaver for at kunne gå til obligatoriske prøver. Opga
verne skal afleveres til tiden. Afleveres de for sent har den studerende ingen krav på faglig tilba
gemelding på opgaven. Men opgaven skal afleveres alligevel.

1. Afleveres opgaven for sent indberetter årgangs koordinatoren til studievejlederen, at den
studerende ikke har afleveret. Studievejlederen tager kontakt til den studerende. Denne
har nu en uge til at aflevere.

2. Er opgaven ikke afleveret efter en uge får den studerende en skriftlig henvendelse fra stu
dieadministrationen om at aflevere opgaven. Her gives igen en uge til at få opgaven afleve
ret.

3. Afleveres opgaven stadig ikke, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og det tæller
som et eksamensforsøg. Se bundne forudsætninger.

Emneuger
Emneugerne skal bestås indenfor det obligatoriske uddannelseselement for at kunne opfylde de
bundne forudsætninger. Underviserne i emneugerne indberetter karakter til studieadministratio
nen.

Midtvejsevalueringer
Studerende på semestre hvor der afholdes midtvejsevaluering, skal møde til disse.
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7. semester projekt
Studerende på 7. semester skal dokumentere kontakt til de enkelte konsulenter, der er tilknyttet
projektet. Der skal være min 5. dokumenterede vejledningssamtaler pr. konsulent.

7. semester – speciale
Studerende på 7. semester skal dokumentere kontakt til vejleder, der er tilknyttet specialet. Der
skal være min 5. dokumenterede vejledningssamtaler.

F2F
Studerende på blended learning skal deltage i minimum 66% af de planlagte F2F på de enkelte se
mestre.
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Skematisk oversigt over de bundne forudsætninger på bygningskonstruktørud
dannelsen

Indhold og krav Bedøm
melse

Bunden forudsætning
omfatter:

1.
sem.

Obligatorisk del
Tværfagligt projekt:
Grund og hus

Udarbejde portefolie
der omfatter læ

ringsmål fra 1. sem.
Samt en mundtlig
fremlæggelse.

For studerende på
blended learning:
Fremmøde til intro
dage, og min. 75%

af F2F

Vejleden
de karak
ter efter

7
trinsskala

en.

Obligatorisk prøve 2.
sem.

3.
sem.

Obligatorisk del
Tværfagligt projekt:
Byggekomponenter

Udarbejde portefolie
der omfatter læ

ringsmål fra 3. sem.
Samt en mundtlig

fremlæggelse. 1. del
af fremlæggesen fo
regår i gruppe, 2. del
af fremlæggelsen er

individuel.

Fremmøde til intro
dage, og min. 75%

af F2F

Vejleden
de karak
ter efter

7
trinsskala

en.

Obligatorisk prøve 4.
sem.
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5.
sem. Obligatorisk del

Tværfagligt projekt: Om
bygning.

Udarbejde portefolie
der omfatter læ
ringsmål fra 5½.
sem. Samt en

mundtlig individuel
fremlæggelse.

Vejleden
de karak
ter efter

7
trinsskala

en.

Obligatorisk prøve 5.
sem.
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Prøver og eksamener for uddannelsesforløbet til byggetekniker AK

Eksamen
afslutter
forløb om
fattende
følgende
antal ECTS

point

Den stude
rende har ad
gang til eksa
men ved op
fyldelse af de
bundne for
udsætninger

Karakter
opnået ved
bedømmel
se (skal væ
re mindst
02)

Eksamensform

Vægtning

Tid

Intern/ekstern bedømmel
se

2.
sem
.

Obligatorisk
del
Tværfagligt
projekt:
Grund og hus

60 Der er bundne
forudsætnin

ger.
Se skema her

for.

X Individuel mundtlig eksa
men ud fra portefolie. Krav
til portefolie fremgår af se
mesterplan.

Portefolie vægtes med 50 %
og mundtlig eksamination
vægtes med 50 %

40 min. eksamination

Ekstern bedømmelse

3.
sem
.

Obligatorisk
del
Tværfagligt
projekt:
Byggekompo
nenter

25 Der er bundne
forudsætnin

ger.
Se skema her

for.

X Individuel mundtlig eksa
men ud fra portefolie. Krav
til portefolie fremgår af se
mesterplan.

Portefolie vægtes med 50 %
og mundtlig eksamination
vægtes med 50 %

Intern bedømmelse
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Eksamen
afslutter
forløb om
fattende
følgende
antal ECTS

point

Den stude
rende har ad
gang til eksa
men ved op
fyldelse af de
bundne for
udsætninger

Karakter
opnået ved
bedømmel
se (skal væ
re mindst
02)

Eksamensform

Vægtning

Tid

Intern/ekstern bedømmel
se

3.
sem
.

Valgfri uddan
nelseselement

5 Se under beskrivelse under
for det valgfri uddannelses
element

4..
sem
.

Praktik 15 X Praktikrapport bedømmes
individuelt
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Eksamen
afslutter
forløb om
fattende
følgende
antal ECTS

point

Den stude
rende har ad
gang til eksa
men ved op
fyldelse af de
bundne for
udsætninger

Karakter
opnået ved
bedømmel
se (skal væ
re mindst
02)

Eksamensform

Vægtning

Tid

Intern/ekstern bedømmel
se

4.
sem

Afgangsprojekt 15 X Individuel mundtlig eksa
men ud fra portefolie.

Den studerendes præstati
on ved eksamen vurderes
udfra følgende vurderings
kriterier, som indgår i en
helhedsvurdering:

den studerendes
faglige færdigheder
og faglige viden,
den studerendes ar
bejdsmetoder og ar
bejdsresultater,
dokumentation og
formidling, samt
opgaveløsningens
sammenhæng og
overskuelighed.

Bedømmelsen sker på
grundlag af en samlet vur
dering af projektet, fore
læggelsen og det mundtlige
forsvar. Det mundtlige for
svar tjener til bedømmelsen
af den studerendes forstå
else for projektet og graden
af selvstændighed i opgave
løsningen. Vægtning af pro
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jekt og mundtligt forsvar i
det afsluttende eksamens
projekt respektive bache
lorprojekt er 1/1. Hvor pro
jektet er affattet og fore
lægges på dansk, indgår den
studerendes stave og for
muleringsevne med vægten
¼ og den faglige del med ¾.

40 min. eksamination

ECTS point ved afslut
tet uddannelse

120
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Bundne forudsætninger for byggeteknikeruddannelsen

Bundne forudsætninger betyder at hvis en studerende ikke opfylder forsætninger i de bundne for
udsætninger, kan den studerende ikke gå til eksamen og har brugt en prøvegang.

For alle uddannelser gælder, at 2. semester skal være bestået indenfor 2 år, før uddannelsen kan
fortsættes.

Generelle regler om tværfaglige opgaver/emneuger/intern evaluering/valgfri
uddannelseselementer

Introdage
Det er en bunden forudsætning at deltage i introdagene.

Tværfaglige opgaver:
Der er afleveringspligt for de tværfaglige opgaver for at kunne gå til obligatoriske prøver. Opga
verne skal afleveres til tiden. Afleveres de for sent har den studerende ingen krav på faglig tilba
gemelding på opgaven. Men opgaven skal afleveres alligevel.

1. Afleveres opgaven for sent indberetter holdkoordinatoren til studievejlederen, at den stu
derende ikke har afleveret. Studievejlederen tager kontakt til den studerende. Denne har
nu en uge til at aflevere.

2. Er opgaven ikke afleveret efter en uge får den studerende en skriftlig henvendelse fra stu
dieadministrationen om at aflevere opgaven. Her gives igen en uge til at få opgaven afleve
ret.

3. Afleveres opgaven stadig ikke kan den studerende ikke indstilles til eksamen og det tæller
som et eksamensforsøg. Se bundne forudsætninger.

Emneuger
Emneugerne skal bestås indenfor det obligatoriske uddannelseselement for at kunne opfylde de
bundne forudsætninger. Underviserne i emneugerne indberetter karakter til studieadministratio
nen.

Midtvejsevalueringer
Studerende på semestre hvor der afholdes midtvejsevaluering, skal møde til disse.

På 4. semester skal der mødes til de planlagt evaluering.
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4. semester projekt
Studerende på 4. semester skal dokumentere kontakt til de enkelte konsulenter, der er tilknyttet
projektet. Der skal være min 3. dokumenterede vejledningssamtaler pr. konsulent.

F2F
Studerende på blended learning skal deltage i minimum 75% af de planlagte F2F på de enkelte se
mestre.
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Skematisk oversigt over de bundne forudsætninger på byggeteknikeruddannel
sen

Indhold og krav Bedøm
melse

Bunden forudsætning
omfatter:

1.
sem.

Obligatorisk del
Tværfagligt projekt:
Grund og hus

Udarbejde portefolie
der omfatter læ

ringsmål fra 1. sem.
Samt en mundtlig
fremlæggelse.

For studerende på
blended learning:
Fremmøde til intro
dage, og min. 75%

af F2F

Vejleden
de karak
ter efter

7
trinsskala

en.

Obligatorisk prøve 2.
sem.

3.
sem.

Obligatorisk del
Tværfagligt projekt:
Byggekomponenter

Udarbejde portefolie
der omfatter læ

ringsmål fra 3. sem.
Samt en mundtlig

fremlæggelse. 1. del
af fremlæggesen fo
regår i gruppe, 2. del
af fremlæggelsen er

individuel.

For studerende på
blended learning:
Fremmøde til intro
dage, og min. 75%

af F2F

Vejleden
de karak
ter efter

7
trinsskala

en.

Obligatorisk prøve 3.
sem.



110

Sprog

Eksamen afholdes på dansk. Den studerende skal fremlægge en del af præsentationen på engelsk
på hhv. 2. og 7. sem.

Erhvervsakademi Sjælland kan, efter ansøgning fra den studerende, tillade at eksamen foregår på
et andet sprog. Afgørelse om andet eksamenssprog end dansk skal meddeles den studerende se
nest 1 måned inden prøven starter.

Den studerende har mulighed for at aflægge prøven/eksamen på svensk eller norsk i stedet for
dansk.

Studerende med andet modersmål end dansk/engelsk kan søge om dispensation fra kravet om, at sta
ve og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet eller afgangsprojekt.
Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.

Prøveformer og formkrav

Uddannelsen indeholder en variation af prøveformer, der skal afspejle undervisningens indhold og
arbejdsformer. Prøveformen tilgodeser det enkelte fags/fagelements formål.

Krav til hjælpemidler

Brug af hjælpemidler – herunder elektroniske er tilladt. Det er dog som udgangspunkt ikke tilladt
at benytte kommunikationsudstyr, herunder mobiltelefoner og trådløs datakommunikation

Krav til særlige prøvevilkår

Erhvervsakademi Sjælland tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder samt til eksaminander
med et andet modersmål end dansk, når Erhvervsakademi Sjælland vurderer, at dette er nødven
digt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at
der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Afgørelse om særlige prøvevilkår skal meddeles den studerende senest 1 måned inden prøven
starter.
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Syge og omprøve

En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret syg
dom eller af andre årsager, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prø
ve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for
at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Disciplinære foranstaltninger ved eksamen

Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en studerende uretmæssigt har skaffet
sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt
arbejde uden henvisning, indberettes dette til Erhvervsakademi Sjælland. Bliver formodningen be
kræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser Er
hvervsakademi Sjælland den studerende fra prøven. En studerende, der under en prøve skaffer sig
eller giver en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke
tilladte hjælpemidler, skal de af Erhvervsakademi Sjælland bortvises fra prøven og dette tæller
som et prøveforsøg.

Udviser en studerende forstyrrende adfærd, kan Erhvervsakademi Sjælland bortvise den stude
rende fra prøven og dette tæller som et prøveforsøg. I mindre alvorlige tilfælde giver Erhvervsaka
demi Sjælland først en advarsel.

Merit

Erhvervsakademi Sjælland godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte ud
dannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Den
studerende har oplysningspligt i forhold til tidligere gennemførte uddannelseselementer, der må
antages at kunne give merit.

Angivelse af eventuelle forhåndsaftaler om merit for uddannelseselementer er omfattet af studie
ordningens fællesdel.
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Studieaktivitet

Mødepligt.

Fremmøde til introdage
Der er mødepligt på studiet på 1. 5. obligatorisk uddannelseselement og der føres protokol
på 1. og 2. obligatorisk uddannelseselement. For studerende på blended learning vurderes
den studerendes studieaktivitet efter hvor meget der deltages på E live, ved Face to face
samt gennem opgaveaflevering.
Der er mødepligt på praktikstedet på 6. obligatorisk uddannelseselement, der føres prak
tikdagbog/logbog.
Man er forpligtet til at kunne dokumentere kontakten med vejledere på 7. obligatorisk ud
dannelseselement.
Ved fravær over 15 % vurderes om den studerende er studieaktiv.
Fraværsprocenten vurderes tre gange pr. obligatorisk uddannelseselement.
For studerende på blended learning: deltagelse i min. 75% af F2F pr. semester.

Første gang den studerende vurderes studie inaktiv får den studerende en henvendelse (via en
mail eller et telefonopkald) og en samtale med studievejlederen.

Anden gang en studerende vurderes studie inaktiv får den studerende en skriftlig henvendelse fra
studieadministrationen.

Efter modtagelse af den skriftlige henvendelse skal den studerende selv aktivt melde tilbage om
man ønsker at bibeholde sin studieplads og samtidig også med en plan for hvordan det fremadret
tet håndhæves.

Dispensation

Erhvervsakademi Sjælland kan dispensere fra de regler i studieordningen, når det findes begrundet
i usædvanlige forhold.

Klager

Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af eksaminanden til Erhvervsakademi Sjælland.
Klagen skal være skriftlig og begrundet.
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Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig må
de. Erhvervsakademi Sjælland kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det.
Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret en kopi af den stillede opgave og ved
prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.

Klagen kan vedrøre

1. eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets for
hold til uddannelsens mål og krav,

2. prøveforløbet
3. bedømmelsen.

Erhvervsakademi Sjælland forelægger straks klagen for bedømmerne, der har en frist på normalt 2
uger til at afgive en udtalelse. Bedømmerne skal udtale sig om de faglige spørgsmål i klagen. Den
studerende skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af normalt 1 uge.

Erhvervsakademi Sjælland afgør klagen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klage
rens kommentarer til udtalelsen. Klageren kan anke afgørelsen. For detaljer vedr. sagsbehandling
henvises til eksamensbekendtgørelsen.

Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

1. tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,

2) tilbud om ny prøve (omprøve) eller

3) at den studerende ikke får medhold i klagen.

Kun når bedømmerne er enige om det, kan Erhvervsakademi Sjællands afgørelse gå ud på, at kla
geren ikke får medhold.

Erhvervsakademi Sjælland skal straks give den studerende og bedømmerne meddelelse om afgø
relsen. Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal den studerende infor
meres om, at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter.

Accept af tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal ske senest 2 uger efter meddelelse om af
gørelsen er afgivet. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Er bevis udstedt,
skal Erhvervsakademi Sjælland inddrage beviset, indtil bedømmelsen foreligger, og eventuelt ud
stede et nyt bevis.

Til ombedømmelse og omprøve påsættes nye bedømmere.

Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter: opgaven, besvarelsen, klagen,
de oprindelige bedømmeres udtalelser med den studerendes bemærkninger hertil samt Erhvervs
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akademi Sjællands Bedømmerne meddeler Erhvervsakademi Sjælland resultatet af ombedømmel
sen vedlagt en skriftlig begrundelse for bedømmelsen. Erhvervsakademi Sjælland giver den stude
rende meddelelse om bedømmelsen og begrundelsen for bedømmelsen.

Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.
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Bilag 1: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddan
nelser

BEK nr 1519 af 16/12/2013 

Kapitel 9 

Fejl og mangler ved prøver 

§ 38. Bliver Erhvervsakademi Sjælland i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der 

kan udbedres, træffer Erhvervsakademi Sjælland, eventuelt efter drøftelse med bedømmerne eller opgave-

stillerne, afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. 

Stk. 2. Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder Erhvervsakademi Sjælland ombedømmelse eller omprøve, 

jf. dog stk. 4. Tilbuddet gælder for alle de eksaminander, hvis prøve lider af samme fejl og mangler. 

Stk. 3. Ved fejl og mangler af særlig grov karakter kan Erhvervsakademi Sjælland træffe afgørelse om at 

annullere allerede afholdt prøve og foranstalte en omprøve, jf. dog stk. 4. 

Stk. 4. Er opgaverne ved prøven stillet af Styrelsen for Videregående Uddannelser, skal Erhvervsakademi 

Sjælland inddrage styrelsen, der træffer afgørelse efter stk. 1–3 efter samråd med Erhvervsakademi Sjæl-

land.

§ 39. Ombedømmelse og omprøve i henhold til § 38, stk. 2, kan ikke resultere i en lavere karakter. Om-

prøve, der skyldes annullering af den oprindelige prøve, jf. § 38, stk. 3, kan resultere i en lavere karakter. 

Stk. 2. Erhvervsakademi Sjælland kan tilbageholde bevis, jf. § 36, indtil sagen er afgjort. 

Kapitel 10 

Klager over prøver 

§ 40. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af den studerende til Erhvervsakademi Sjælland. 

Klagen skal være skriftlig og begrundet. 

Stk. 2. Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig må-

de. Erhvervsakademi Sjælland kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. 

Stk. 3. Til brug for klagesagen skal den studerende efter anmodning have udleveret en kopi af den stillede 

opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse. 

§ 41. Den studerende kan fortsætte uddannelsen under klagesagens behandling bortset fra, hvor andet er 

fastsat i bekendtgørelse eller i henhold til bekendtgørelse. 

§ 42. Klagen kan vedrøre 
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1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddan-

nelsens mål og krav, 

2) prøveforløbet eller 

3) bedømmelsen. 

Stk. 2. Erhvervsakademi Sjælland forelægger straks klagen for bedømmerne, jf. dog stk. 3, der har en 

frist på normalt 2 uger til at afgive en udtalelse. Bedømmerne skal udtale sig om de faglige spørgsmål i kla-

gen. Den studerende skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af normalt 1 uge. 

Stk. 3. Når opgaverne ved prøven er stillet af Styrelsen for Videregående Uddannelser, videresender Er-

hvervsakademi Sjælland straks klager, der drejer sig om prøvegrundlaget, til styrelsen ledsaget af Erhvervs-

akademi Sjællands udtalelse. 

§ 43. Erhvervsakademi Sjælland afgør klagen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelser og den stu-

derende s kommentarer til udtalelserne, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Er opgaverne ved prøven stillet af Styrelsen for Videregående Uddannelser, træffer styrelsen afgø-

relse vedrørende klager over prøvegrundlaget og i øvrigt om, i hvilket omfang, der skal gives tilbud om om-

prøve.

§ 44. Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på 

1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver, 

2) tilbud om ny prøve (omprøve) eller 

3) at den studerende ikke får medhold i klagen. 

Stk. 2. Kun når bedømmerne er enige om det, kan Erhvervsakademi Sjællands afgørelse gå ud på, at kla-

geren ikke får medhold. 

Stk. 3. Erhvervsakademi Sjælland skal straks give den studerende og bedømmerne meddelelse om afgø-

relsen. Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal den studerende informeres om, 

at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter. 

§ 45. Accept af tilbud om ombedømmelse eller omprøve skal ske senest 2 uger efter, meddelelse om af-

gørelsen er afgivet. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Er bevis udstedt, jf. § 36, 

skal Erhvervsakademi Sjælland inddrage beviset, indtil bedømmelsen foreligger, og eventuelt udstede et nyt 

bevis.

Stk. 2. Til ombedømmelse og omprøve påsættes nye bedømmere. 

Stk. 3. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter: opgaven, besvarelsen, klagen, 

de oprindelige bedømmeres udtalelser med den studerendes bemærkninger hertil samt Erhvervsakademi 

Sjællands henholdsvis styrelsens afgørelse. Bedømmerne meddeler Erhvervsakademi Sjælland resultatet af 



117

ombedømmelsen vedlagt en skriftlig begrundelse for bedømmelsen. Erhvervsakademi Sjælland giver den 

studerende meddelelse om bedømmelsen og begrundelsen for bedømmelsen. 

Stk. 4. Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. 

Anke af afgørelse 

§ 46. Den studerende kan indbringe Erhvervsakademi Sjællands afgørelse vedrørende faglige spørgsmål, 

jf. § 43, stk. 1, for et af Erhvervsakademi Sjælland nedsat ankenævn, jf. § 47, der træffer afgørelse. 

Stk. 2. Den studerende indgiver anken til Erhvervsakademi Sjælland. Anken skal være skriftlig og begrun-

det.

Stk. 3. Anken skal indgives senest 2 uger efter, at den studerende er gjort bekendt med Erhvervsakademi 

Sjællands afgørelse. Erhvervsakademi Sjælland kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrun-

der det. 

§ 47. Erhvervsakademi Sjælland nedsætter et ankenævn hurtigst muligt efter indgivelse af en anke. Der 

kan nedsættes permanente ankenævn. Erhvervsakademi Sjælland afholder udgiften til ankenævn. 

Stk. 2. Nævnet består af to beskikkede censorer, en eksaminationsberettiget lærer og en studerende in-

den for fagområdet. 

Stk. 3. Censorformanden, jf. § 26, stk. 1, udpeger de to censorer. Censorformanden udpeger en af censo-

rerne som formand for nævnet. Censorformanden kan udpege sig selv som censor eller som formand. 

Stk. 4. Erhvervsakademi Sjælland udpeger den eksaminationsberettigede lærer og den studerende. 

Stk. 5. Ankenævnets virksomhed er omfattet af forvaltningsloven. 

§ 48. For at ankenævnet kan være beslutningsdygtigt, skal alle nævnets medlemmer deltage i nævnets 

drøftelse og alle sagens akter være fremsendt til alle medlemmer. Drøftelsen kan foregå skriftligt, herunder 

elektronisk, hvis der er enighed blandt nævnets medlemmer om skriftlig behandling, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Kan der ikke opnås enighed i ankenævnet, afsluttes drøftelsen ved et møde, hvor alle nævnets 

medlemmer skal være til stede. Afsluttes drøftelsen med afstemning, og der er stemmelighed, er forman-

dens stemme udslaggivende. 

Stk. 3. Bliver ankenævnet i forbindelse med behandlingen af anke opmærksom på fejl og mangler ved en 

prøve orienteres Erhvervsakademi Sjælland herom, og reglerne i § 38 finder anvendelse. 

§ 49. Ankenævnet træffer afgørelse på grundlag af det materiale, som lå til grund for Erhvervsakademi 

Sjællands afgørelse, jf. § 43, stk. 1, og den studerendes begrundede anke. 

Stk. 2. Ankenævnets afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på 

1) tilbud om ombedømmelse ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige prøver, 

2) tilbud om omprøve ved nye bedømmere eller, 
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3) at klageren ikke får medhold i anken. 

§ 50. Ankenævnets afgørelse meddeles Erhvervsakademi Sjælland snarest muligt og ved vintereksamen 

senest 2 måneder og ved sommereksamen senest 3 måneder efter, at anken er indgivet til Erhvervsakademi 

Sjælland.

Stk. 2. Kan anken ikke behandles inden for denne frist, skal Erhvervsakademi Sjælland hurtigst muligt un-

derrette klageren herom med angivelse af begrundelsen herfor og oplysning om, hvornår anken forventes 

færdigbehandlet. 

Stk. 3. Erhvervsakademi Sjælland giver hurtigst muligt den studerende meddelelse om og bedømmerne 

kopi af afgørelsen. Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal den studerende in-

formeres om, at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter. 

Stk. 4. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 51. 

Stk. 5. Omprøve og ombedømmelse sker efter reglerne i § 45. 

Kapitel 11 

Klager over afgørelser truffet af en uddannelsesinstitution eller et ankenævn 

§ 51. Klage over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af bedømmerne i henhold til § 45, stk. 3, og 

ankenævnet i henhold til § 49, stk. 1, indbringes til Erhvervsakademi Sjælland inden for en frist af 2 uger fra 

den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Erhvervsakademi Sjælland træffer herefter afgørelse. 

Stk. 2. Klager over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af Erhvervsakademi Sjælland efter reglerne 

i bekendtgørelsen, kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser. Klagen indgives til Erhvervs-

akademi Sjælland, der afgiver en udtalelse, som den studerende skal have lejlighed til at kommentere inden 

for en frist på normalt 1 uge. Erhvervsakademi Sjælland sender klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle 

kommentarer til styrelsen. Fristen for indgivelse af klage til Erhvervsakademi Sjælland er 2 uger fra den dag, 

afgørelsen er meddelt klageren. 

Kapitel 12 

Andre regler 

§ 52. Den studerende har ophavsretten til produkter, der fremkommer som resultat af en prøve, i henhold 

til reglerne i lov om ophavsret, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Den studerende har tillige ejendomsretten til disse produkter mod betaling af eventuelle udgifter til 

materialer, som er anvendt ved prøven, jf. dog stk. 3. Hvis den studerende ikke gør ejendomsretten gæl-

dende inden for 2 måneder, efter at resultatet af bedømmelsen er meddelt, overgår ejendomsretten til Er-

hvervsakademi Sjælland. 
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Stk. 3. Inddrager prøveforløbet parter uden for Erhvervsakademi Sjælland, aftales det forudgående mel-

lem Erhvervsakademi Sjælland, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang de under respekt af gæl-

dende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, der fremkommer som et led i prøvefor-

løbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaveløs-

ningerne, må offentliggøres. 

§ 53. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i 

usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 5, stk. 4, § 8, stk. 4, § 34, stk. 2, § 40, stk. 2, 

og § 46, stk. 3. 

Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tillade, at bekendtgørelsens regler fraviges som et led 

i forsøg og udviklingsarbejde. 

Kapitel 13 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

§ 54. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014 og har virkning for prøver påbegyndt 1. september 

2014 eller senere. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 714 af 27. juni 2012 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående 

uddannelser ophæves. 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 16. december 2013 

Morten Østergaard 

/ Kirsten Lippert 
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Bilag 2: Valg af valgfrit uddannelseselement 3. og 4. obligatorisk uddannel
seselement E2015 praktisk information

Praktisk information:

Udgifter til bøger, undervisningsmaterialer og transport

Den studerende afholder selv udgifter til nødvendige bøger, papir m.v. i forbindelse med det en
kelte valgfag.

Ved byggepladsbesøg og studiebesøg i forbindelse med valgfag, afholder den studerende selv
transportudgifter, evt. sikkerhedssko, hjelm, refleksvest osv.

Hold ”på tværs af semestre”

Alle studerende på 3. 4. obligatorisk uddannelseselement vælger blandt de udbudte emner og
hold vil blive dannet efter antallet af tilmeldinger.

Det betyder, at man går sammen med studerende fra andre uddannelsestrin, og studerende på
åben uddannelse, som har valgt efter samme interesse som en selv. Denne måde at danne hold på
giver størst mulighed for, at man kan få sine ønsker opfyldt.

Oprettelse af hold

Hold oprettes på grundlag af antallet af de studerendes tilmelding og prioriteringssedler. Hver stu
derende skal angive 3 ønsker i prioriteret orden. Skolerne afgør herefter hvilke hold, der kan op
rettes.
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Oprettelse af hold på blended learning/e learning

Følgende valgfri uddannelseselementer oprettes på blended learning/e learning – under forud
sætning af nok tilmeldte:

1. Drift og vedligehold

2. IKT ledelse

3. Valgfrit emne

4. Bæredygtig renovering

5. Iværksætteri

6. Anlæg – almen anlægsteknik

7. Byggeledelse (Bemærk at der her er krav om tilstedeværelse i noget omfang)

8. Kalkulation og tidsplanlægning

9. Konstruktioner og statik
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Bilag 3: Valg af valgfrit uddannelseselement – 3. og 4. obligatorisk uddan
nelseselement Forår 2016

Tilmelding skal afleveres senest fredag d. 6. november 2015 
til studiesekretær Jeanette Holm Jakobsen 

Såfremt ønsker ikke afleveres rettidigt, vil studieledelsen bestemme
holdplacering.

1. ønske
Jeg ønsker at deltage i:

Valgfag nr.     

Hvis der ikke kan dannes hold, ønsker jeg i stedet  

2. ønske 

Valgfag nr.     

eller

3. ønske 

Valgfag nr.     

N.B.: Alle 3 ønsker skal angives! 

Skriv med BLOKBOGSTAVER!

   
Dato  navn (blokbogstaver) 

CPR-nr.(10 cifre)  Mailadresse 
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Bilag 4: Afstigning til byggetekniker eller forsat studie til bygningskon
struktør.

Afkryds dit valg og aflever sedlen senest fredag d. 6. november 2015, til
studiesekretær Jeanette Holm Jakobsen, Erhvervsakademi Sjælland 

Forårssemesteret 2016       

     Sæt X 

Jeg fortsætter uddannelsen til Bygningskonstruktør

Jeg har valgt at afslutte min uddannelse som Byggetekniker

Navn (blokbogstaver) Cpr. nr.: (10 cifre)

Dato: Underskrift:

Tlf. E mail
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Bilag 5: Valg af valgfrit uddannelseselement – professionsretning –
5. obligatorisk uddannelseselement – Forår 2016

Valg skal afleveres senest fredag d. 6. novemner 2015 
til studiesekretær Jeanette Holm Jakobsen 

Jeg ønsker på 5. obligatorisk uddannelseselement at vælge følgende uddannelseselement:

_____ Projekteringsretningen 

_____    Udførelsesretningen 

     
Dato  navn (blokbogstaver)  CPR-nr.(10 cifre) 
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Bilag 6: Valg af valgfrit uddannelseselement – speciale 7. obligatorisk ud
dannelseselement Forår 2016

1. studerendes navn              Klasse                    dato

2. Emne (forslag til titel på rapport) 

3. Begrundelse for valget af speciale (skriv hvorfor du vil skrive om netop dette emne) 

4. Foreløbig problemformulering (afgrænsning af emnet og en bredere forklaring af det 
problemkompleks, som søges belyst under arbejdet). Start med hv-ord som fx hvorfor 
……, hvordan ….., hvem ……, hvorfor ikke …….osv. 
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5. Hvem er tænkt som læsere af resultatet? (Angivelse af den sammenhæng emnet skal 
indgå i). Det anbefales, at du skriver til andre teknikere, bygningskonstruktører, byggetek-
nikere, ingeniører, arkitekter 

6. Angivelse af ønske om vejleder/fag 

Godkendt af Erhvervsakademi Sjælland 

___________________________     ___________________________________

Dato   Semesterkoordinator 


