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Forord 
Denne studieordning vedrører både uddannelsen til byggetekniker AK og uddannelsen til 

professionsbachelor som bygningskonstruktør. Studieordningen beskriver den samlede tilrettelæggelse af 

uddannelserne og udgør således et planlægningsredskab for institutionen og studieinformation for den 

studerende. 

 

Formålet med den fælles studieordning er at: 

 omsætte den overordnede lovgivning til en fælles studieordning, der beskriver de generelle vilkår 
omkring uddannelserne 

 sikre ensartethed i uddannelserne 

 sikre de studerendes mulighed for at flytte mellem forskellige uddannelsessteder med fuld merit 

 sikre et fælles præg i studieordningerne både hvad angår form og indhold. 

Studieordningen er inddelt i en fællesdel og en institutionsdel: Fællesdelen er skrevet af 

uddannelsesnetværket og beskriver de uddannelsesdele, der er fælles for alle udbud af byggetekniker- og 

bygningskonstruktøruddannelsen i Danmark.  

Institutionsdelen er skrevet af institutionen (EASJ) og beskriver de regler, der alene gælder for denne 

uddannelsesinstitution. 

 

Læsevejledning 

Fællesdelen fremgår af de første 30 sider frem til kapitlet Valgfrie uddannelseselementer, som bestemmes 

af den enkelte institution.  

De fleste steder i det følgende forkortes for nemheds skyld byggetekniker til BT og bygningskonstruktør til 

BK. Således angives byggeteknikeruddannelsen som BT-uddannelsen, mens bygningskonstruktør-

uddannelsen benævnes BK-uddannelsen. 

De to uddannelser er omfattet af den samme bekendtgørelse, indeholder de samme kerneområder og 

følger det samme undervisningsforløb i de tre første semestre. Der er derfor også et stort sammenfald 

mellem uddannelsesnetværkets fælles studieordning for byggeteknikeruddannelsen og den fælles 

studieordning for bygningskonstruktøruddannelsen.  

 

I studieordningen på EASJ omfatter beskrivelsen af uddannelsens kerneområder på side 10-17 i kapitel 3.2 

derfor begge uddannelser. På disse 8 sider er der brugt forskellige tekstfarver til at illustrere, hvad der 

hører til på BT-uddannelsen og hvad der hører til på BK-uddannelsen: Sort tekst angiver indhold, som er 

fælles for de to uddannelser, rød tekst angiver indhold, som kun gælder for BK-uddannelsen, mens blå tekst 

fremhæver det, der kun gælder BT-uddannelsen. Tekstfarverne tydeliggør, at BT-uddannelsen er en kort 

videregående uddannelse, mens BK-uddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse – svarende til 

henholdsvis niveau 5 og niveau 6 i kvalifikationsrammen. Tekstfarverne muliggør, at undervisere og 

studerende let kan orientere sig i niveauforskelle i læringsmål for BT-uddannelsen og BK-uddannelsen. 

 

Der er i studieordningen anvendt et stort antal hyperlinks, som er markeret med blå understreget tekst. Disse 

gør det lettere at læse og orientere sig i studieordningen digtalt og online.   

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/niveauer-i-kvalifikationsrammen/niveau-5
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/niveauer-i-kvalifikationsrammen/niveau-6


Studieordning  Byggetekniker og bygningskonstruktør Efterår 2016 

Erhvervsakademi Sjælland Femøvej 3, 4700 Næstved Side 3 af 59 
 

Indholdsfortegnelse 

1 Studieordningens rammer ................................................................................................................. 5 

1.1 Ikrafttrædelsesdato .................................................................................................................. 6 

1.2 Overgangsordninger ................................................................................................................. 6 

2 Optagelse på uddannelsen ................................................................................................................ 6 

3 Uddannelseselementer og uddannelsens moduler ............................................................................ 7 

3.1 Placering af uddannelseselementer, praktik og prøver .............................................................. 8 

3.1.1 Byggeteknikeruddannelsen ........................................................................................................................ 8 

3.1.2 Bygningskonstruktøruddannelsen .............................................................................................................. 9 

3.2 Kerneområder ........................................................................................................................ 10 

3.2.1 Alment ...................................................................................................................................................... 10 

3.2.2 Virksomhed ............................................................................................................................................... 11 

3.2.3 Produktion ................................................................................................................................................ 12 

3.2.4 Projektering .............................................................................................................................................. 14 

3.2.5 Registrering ............................................................................................................................................... 15 

3.3 Obligatoriske uddannelseselementer ...................................................................................... 17 

3.3.1 Boligbyggeri (1. semester BT og BK) ......................................................................................................... 17 

3.3.2 Byggeri op til 2½ etage (2. semester – BT og BK) ...................................................................................... 18 

3.3.3 Erhverv og præfabrikation (3. semester – BT og BK) ................................................................................ 20 

3.3.4 Praktik og afsluttende eksamensprojekt (4. semester BT) ....................................................................... 21 

3.3.5 Etageboligbyggeri over 3 etager (4. semester BK) .................................................................................... 24 

3.3.6 Renovering (5. semester BK) ..................................................................................................................... 25 

3.3.7 Uddannelsens praktik (6. semester BK) .................................................................................................... 27 

3.3.8 Bachelorprojektet (7. semester BK) .......................................................................................................... 28 

3.4 Valgfrie uddannelseselementer .............................................................................................. 30 

3.4.1 Professionsretninger på BT-uddannelsen ................................................................................................. 30 

3.4.2 Professionsretninger på BK-uddannelsen ................................................................................................. 31 

3.4.3 Forskellige valgfrie uddannelseselementer til de to studieretninger ....................................................... 31 

3.4.4 Valgfrie uddannelseselementer i 3. og 4. semester .................................................................................. 32 

3.4.5 Valgfrie uddannelseselementer i 5. semester .......................................................................................... 39 

3.4.6 Valgfrit uddannelseselement i 7. semester: Speciale ............................................................................... 39 

3.5 Praktik .................................................................................................................................... 40 

3.5.1 Regler for praktikkens gennemførelse ...................................................................................................... 40 

3.6 Undervisnings- og arbejdsformer ............................................................................................ 40 

3.6.1 Differentieret undervisning ...................................................................................................................... 40 

3.6.2 Semesterkoordinator ................................................................................................................................ 41 

3.7 Læsning af tekster på fremmedsprog ...................................................................................... 41 

4 Internationalisering ........................................................................................................................ 41 

4.1 Uddannelse i udlandet ............................................................................................................ 41 

4.2 Aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner om parallelforløb .................................... 42 

5 Prøver og eksamen på uddannelsen ................................................................................................ 42 



Studieordning  Byggetekniker og bygningskonstruktør Efterår 2016 

Erhvervsakademi Sjælland Femøvej 3, 4700 Næstved Side 4 af 59 
 

5.1 Prøverne på uddannelsen ....................................................................................................... 42 

5.1.1 Prøver i 2. semester .................................................................................................................................. 42 

5.1.2 Prøver i 3. semester .................................................................................................................................. 43 

5.1.3 Prøver i 4. semester BT (slutsemesteret på BT-uddannelsen) .................................................................. 43 

5.1.4 Prøver i 4. semester BK ............................................................................................................................. 44 

5.1.5 Prøver i 5. semester .................................................................................................................................. 45 

5.1.6 Prøver i 6. semester .................................................................................................................................. 46 

5.1.7 Prøver i 7. semester (slutsemesteret på BK-uddannelsen) ....................................................................... 46 

5.2 Placering af prøverne i uddannelsesforløbet ........................................................................... 47 

5.2.1 Skematisk oversigt over prøver på BT-uddannelsen ................................................................................ 47 

5.2.2 Skematisk oversigt over prøver på BK-uddannelsen ................................................................................ 47 

5.3 Førsteårsprøven ..................................................................................................................... 47 

5.4 Krav til skriftlige opgaver og projekter .................................................................................... 47 

5.5 Krav til det afsluttende projekt ............................................................................................... 48 

5.5.1 Hvad betyder formulerings- og staveevner for bedømmelsen? ............................................................... 48 

5.6 Anvendelse af hjælpemidler ................................................................................................... 48 

5.7 Særlige prøvevilkår ................................................................................................................. 48 

5.8 Syge- og omprøver .................................................................................................................. 49 

5.9 Det anvendte sprog ved prøverne ........................................................................................... 49 

5.10 Studiestartsprøve ................................................................................................................... 49 

5.11 Brug af egne og andres arbejder (plagiat) ............................................................................... 50 

5.12 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen .............................................................. 50 

6 Andre regler for uddannelsen .......................................................................................................... 50 

6.1 Regler om mødepligt .............................................................................................................. 50 

6.2 Merit ...................................................................................................................................... 51 

6.2.1 Meritaftaler for fag, omfattet af studieordningens fællesdel .................................................................. 51 

6.2.2 Meritaftaler for fag, omfattet af studieordningens institutionsdel .......................................................... 51 

6.3 Kriterier for vurdering af studieaktivitet ................................................................................. 52 

6.4 Udskrivning ved manglende studieaktivitet ............................................................................ 52 

6.5 Dispensationsregler ................................................................................................................ 52 

6.6 Klager ..................................................................................................................................... 52 

Bilag .................................................................................................................................................... 54 

Bilag 1: Valgfrit uddannelseselement i 3. og 4. semester ....................................................................................... 54 

Bilag 2: Skema til valg af valgfrit uddannelseselement i 3. og 4. semester. ............................................................ 55 

Bilag 3: Skema til valg af studieretning - byggetekniker eller bygningskonstruktør ............................................... 56 

Bilag 4: Valgfrit uddannelseselement i 5. semester – professionsretning .............................................................. 57 

Bilag 5: Valgfrit uddannelseselement i 7. semester – speciale ............................................................................... 58 

 

  



Studieordning  Byggetekniker og bygningskonstruktør Efterår 2016 

Erhvervsakademi Sjælland Femøvej 3, 4700 Næstved Side 5 af 59 
 

1 Studieordningens rammer 
Studieordningen er inddelt i en fællesdel og en institutionsdel: Fællesdelen beskriver de uddannelsesdele, 

der er fælles for alle udbud af byggetekniker- og bygningskonstruktøruddannelsen i Danmark. 

Institutionsdelen beskriver de regler, der alene gælder for denne uddannelsesinstitution. 

Fællesdelen er skrevet af uddannelsesnetværket, som består af studieledere fra de institutioner, der udby-

der uddannelserne i Danmark. Fællesdelen er indeholdt i kapitlerne 3.1-3.3 om uddannelseselementer og -

moduler og i kapitel 6.2.1 om merit.  

Institutionsdelen er skrevet af studielederen for de to uddannelser på EASJ i samarbejde med udvalgte 

medarbejdere og kvalitetsafdelingen. 

For uddannelsen gælder seneste version af følgende love og bekendtgørelser: 

 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. 

 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-

loven). 

 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-

bekendtgørelsen). 

 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 

 Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 

(adgangsbekendtgørelsen). 

 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og 

Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen). 

 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør, 

erhvervsakademiuddannelse til byggetekniker AK samt erhvervsakademiuddannelse til kort- og 

landmålingstekniker AK (uddannelsesbekendtgørelsen). 

For nemheds skyld refereres i det følgende til disse bekendtgørelser med betegnelserne i parenteserne. 

BT- og BK-uddannelsen som blended learning 

På Erhvervsakademi Sjælland udbydes begge uddannelser også som fjernstudium i form af blended 

learning, hvor den studerende modtager fjernundervisning via computer og møder frem til Face to Face-

undervisning (F2F) et antal gange i løbet af semesteret. Rammerne om blended learning-forløbet er beskre-

vet på EASJ’s hjemmeside på http://www.easj.dk/bygningskonstruktor, hvor en beskrivelse af krav til 

computerspecifikationer og krav til de studerendes reelle forkundskaber kan downloades. Studieordningen 

og bekendtgørelserne gælder naturligvis også for studerende på blended learning. 

    

Erhvervsakademiuddannelse til byggetekniker (AK) 

Formålet med uddannelsen til byggetekniker er at kvalificere den uddannede til i samarbejde med andre at 

planlægge og varetage opgaver inden for bygge- og anlægsarbejder samt industrielt fremstillede 

byggekomponenter. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS-point og er placeret på den danske 

kvalifikationsramme niveau 5 

Uddannelsen giver ret til at anvende titlen byggetekniker AK. Den engelske titel er AP Graduate in 

Construction Technology. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in 

Construction Technology.  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164381
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=165188
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183396
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=177119
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167998
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167998
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125668
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125668
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125668
http://www.easj.dk/bygningskonstruktor
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/niveauer-i-kvalifikationsrammen/niveau-5
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Professionsbacheloruddannelsen til Bygningskonstruktør (PBa) 

Formålet med bygningskonstruktøruddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne 

planlægge, lede og varetage teknisk og administrativt arbejde inden for projektering og udførelse af bygge- 

og anlægsopgaver. Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point og er placeret på kvalifikationsrammens 

niveau 6. 

Bygningskonstruktøruddannelsen giver ret til at anvende titlen bygningskonstruktør, professionsbachelor i 

bygningskonstruktion. Den engelske titel er Bachelor of Architectural Technology and Construction 

Management. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme of Architectural 

Technology and Construction Management. 

1.1 Ikrafttrædelsesdato 
Studieordningen træder i kraft 29. august 2016. 

1.2 Overgangsordninger 
For studerende, som starter på uddannelsen i 1. semester i efterårssemesteret 2016, gælder studie-

ordningen i sin helhed – ekskl. kapitlet 3.4 Valgfrie uddannelseselementer, fordi der ikke er valgfrie 

uddannelseselementer i 1. og 2. semester.        

For studerende som er startet før efterårssemesteret 2016 gælder kun den sidste del af studieordningen – 

dvs. fra kapitel 3.4 Valgfrie uddannelseselementer og frem. 

Beskrivelsen af indhold, læringsmål og ECTS-point i kerneområder, obligatoriske uddannelseselementer og 

valgfrie uddannelseselementer i den første del af studieordningen gælder altså ikke for disse studerende. I 

stedet gælder den studieordning, der var gældende, da de startede på uddannelsen. Disse studieordninger 

kan findes på EASJ’s hjemmeside i arkivet på adressen http://www.easj.dk/oversigt-over-studieordninger/.  

2 Optagelse på uddannelsen  
Optagelse på uddannelsen sker i henhold til reglerne i adgangsbekendtgørelsen. De specifikke krav for BT- 

og BK-uddannelsen fremgår af listen over specifikke adgangskrav ved de enkelte erhvervsakademi-

uddannelser og professionsbacheloruddannelser i adgangsbekendtgørelsens bilag 1. De specifikke krav er 

samlet nedenfor: 

Adgang via erhvervsuddannelse: 

Ingen specifikke adgangskrav for følgende: 
  

 Anlægsstruktør 

 Brolægger 

 Bygningsstruktør 

 Elektriker, bygningsautomatik 

 Maskinsnedker (trin 2) 

 Murer (trin 2) 

 Snedker (med specialer) 

 Teknisk designer 

 Træfagenes byggeuddannelse 

 Vvs-uddannelsen. 
 

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:  

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C. 

 

Adgang via gymnasial eksamen:  

Specifikke adgangskrav: Matematik C. 

 

 
Anden via adgangseksamen til ingeniør-

uddannelserne: 

Ingen specifikke adgangskrav. 

 

  

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/niveauer-i-kvalifikationsrammen/niveau-6
http://www.easj.dk/oversigt-over-studieordninger/
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3 Uddannelseselementer og uddannelsens moduler 
I overensstemmelse med reglerne for uddannelserne, jf. bekendtgørelsen om uddannelsen til 

professionsbachelor som bygningskonstruktør, erhvervsakademiuddannelse til byggetekniker AK samt 

erhvervsakademiuddannelse til kort- og landmålingstekniker AK, er dele af de tre uddannelsers faglige 

indhold fælles, som illustreret i figur 1: 

 
 

 
Figur 1: Uddannelsernes struktur (Kilde: Tilvirkning i Uddannelsesnetværket på baggrund af bekendtgørelsen) 
 

 

Byggeteknikeruddannelsen har en varighed på 2 år og er bygget op omkring fire semestre på i alt 120 ECTS, 

der er sammensat af en række obligatoriske og valgfri uddannelseselementer inkl. praktik og afsluttende 

eksamensprojekt. 

 

Bygningskonstruktøruddannelsen har en varighed på 3½ år og er bygget op omkring syv semestre på i alt 

210 ECTS, der er sammensat af en række obligatoriske og valgfri uddannelseselementer inkl. praktik og 

bachelorprojekt. 
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De obligatoriske uddannelseselementer er fælles for alle udbud i Danmark, mens den enkelte institution 

selv har defineret de valgfri uddannelseselementer. En nærmere beskrivelse af disse fremgår af henholdsvis 

fællesdelen og institutionsdelen.  

 

Byggeteknikeruddannelsen og bygningskonstruktøruddannelsen udbydes også på engelsk. De engelske 

titler er henholdsvis Construction Technologist og Bachelor of Architectural Technology and Construction 

Management. 

 

3.1 Placering af uddannelseselementer, praktik og prøver 
I det følgende angives den tidsmæssige placering af uddannelseselementer, praktik og prøver i 

uddannelsesforløbet først for byggeteknikeruddannelsen og dernæst for bygningskonstruktøruddannelsen. 

 

3.1.1 Byggeteknikeruddannelsen 

Fordeling af ECTS på obligatoriske og valgfri uddannelseselementer inkl. praktik og afsluttende 

eksamensprojekter tydeliggjort i figur 2.  

 

Figur 2: Byggeteknikeruddannelsens obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer (Kilde: Tilvirkning i Uddannelsesnetværket 
på baggrund af bekendtgørelsen). 

Disse uddannelsesdele består af fem faglige kerneområder og tre obligatoriske uddannelseselementer 

herunder praktik og afsluttende eksamensprojekt. 

De obligatoriske uddannelseselementer er afgrænsede forløb, som trækker på læringsmål og indeholder 

ECTS-point fra uddannelsens kerneområder, jf. figur 3. Derudover er der fastsat læringsmål og ECTS-point 

for uddannelsens praktik (15 ECTS), afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) og valgfrie 

uddannelseselementer (5 ECTS). 

  Alment Virksomhed Produktion Projektering Registrering Total 

Boligbyggeri 10 0 5 10 5 30 

Byggeri op til 2½ etage  10 5 10 5 0 30 

Erhverv og præfabrikation 5 5 10 5 0 25 

TOTAL 25 10 25 20 5 85 
Figur 3: ECTS-omfang for obligatoriske uddannelseselementer opdelt på kerneområder (Kilde: Tilvirkning i 
Uddannelsesnetværket på baggrund af bekendtgørelsen) 
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3.1.2 Bygningskonstruktøruddannelsen 

Fordeling af ECTS på obligatoriske og valgfri uddannelseselementer inkl. praktik og bachelorprojekt er 

tydeliggjort i figur 4. 

 
Figur 4: Bygningskonstruktøruddannelsens obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer (Kilde: Tilvirkning i 
Uddannelsesnetværket på baggrund af bekendtgørelsen) 

 

Som angivet i figur 4 er de obligatoriske uddannelseselementer placeret i 1.-3. semester samt 6.-7. 

semester fast, mens den enkelte institution selv må fastlægge hvilket obligatorisk uddannelseselement, der 

skal gennemføres i hhv. 4. og 5. semester. Dette er konkretiseret i institutionsdelen. 

 

Disse uddannelsesdele består af fem faglige kerneområder og syv obligatoriske uddannelseselementer 

herunder praktik og bachelorprojekt. De obligatoriske uddannelseselementer på de fem første semestre er 

afgrænsede forløb, som trækker på læringsmål og indeholder ECTS-point fra uddannelsens kerneområder, 

som det fremgår af figur 5.  

Derudover er der fastsat læringsmål og ECTS-point for uddannelsens praktik (30 ECTS), bachelorprojekt (20 

ECTS) og valgfrie uddannelseselementer (35 ECTS). 

 

  Alment Virksomhed Produktion Projektering Registrering Total 

Boligbyggeri 10 0 5 10 5 30 

Byggeri op til 2½ etage  10 5 10 5 0 30 

Erhverv og præfabrikation 5 5 10 5 0 25 

Etagebyggeri >3 etager 5 0 5 10 0 20 

Renovering 0 5 5 10 0 20 

TOTAL 30 15 35 40 5 125 
Figur 5: ECTS-omfang for obligatoriske uddannelseselementer opdelt på kerneområder (Kilde: Tilvirkning i Uddannelses-
netværket på baggrund af bekendtgørelsen) 
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3.2 Kerneområder  
BT- og BK-uddannelserne omfatter de samme fem kerneområder: Alment, Virksomhed, Produktion, 

Projektering og Registrering. Disse udgør de overordnede fagområder, som den studerende skal arbejde 

med for at kunne tilegne sig den viden, færdigheder og kompetencer, der kræves for at gennemføre 

uddannelsen. 

 

De obligatoriske uddannelseselementer på de tre første semestre er ens på de to uddannelser. Derfor 

omfatter den følgende beskrivelse af kerneområdernes indhold og læringsmål begge uddannelser. Sort 

tekst angiver indhold, som er fælles for de to uddannelser, rød tekst angiver indhold, som kun gælder for 

BK-uddannelsen, mens blå tekst fremhæver det, der kun gælder byggeteknikeruddannelsen.  

 

3.2.1 Alment 
 

Indhold og læringsmål 

Kerneområderne omfatter kommunikation, videnskabsteori, arbejdsmetodik, organisation, samarbejde, 

informationsteknologi, innovation, talforståelse, anvendt matematik og fysik samt fremmedsprog. 

 

Dvs. almene færdigheder, som skal anvendes i sammenhæng med de øvrige kerneområder. Læringsmålene 

er følgende: 

 

Viden 

Den uddannede skal have viden om: 

 principper for mundtlig og skriftlig kommunikation generelt og indenfor professionen, på såvel dansk 
som fremmedsprog 

 brugen af almen informationsteknologi af betydning for professionen 

 videnskabsteori af relevans for professionen, herunder dets betydning for personlig og faglig udvikling 

 principper og metoder til personlig planlægning og styring af processer 

 principper og metoder til brug for samarbejde, organisation og læring 

 metoder til innovation indenfor professionen samt metodernes anvendelse i forhold til den konkrete 
opgave 

 almene, anvendte matematiske og bygningsfysiske principper af betydning for professionen 

 egne og andres arbejdsmetoder, resultater og forbedringsmuligheder  

 teoretiske og metodiske problemstillinger inden for professionen. 
 

Færdigheder 

Den uddannede skal kunne: 

 formidle faglige problemstillinger ved brug af relevante medier, selvstændigt og i samarbejde med 
andre 

 varetage kommunikative opgaver relateret til ledelse, projektering, planlægning og udførelse af bygge- 
og anlægsopgaver, på såvel dansk som fremmedsprog 

 organisere og lede eget og projektgruppens arbejde samt vurdere opnåede resultater, selvstændigt og i 
samarbejde med andre 

 søge og begrunde valg af anvendt teknisk fælleseje, forskningsrapporter og andet materiale af relevans 
for professionen 
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 vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, samt begrunde for valg af relevante 
løsningsmodeller 

 anvende almen sproglig og naturvidenskabelig viden til løsning af professionens opgaver 

 anvende innovative metoder og løsninger i givne faglige problemstillinger 

 anvende almen informationsteknologi af betydning for professionen 

 anvende almen talforståelse. 
 

Kompetencer 

Den uddannede skal have kompetencer til at: 

 identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er 
tilegnet inden for kerneområdet 

 tilegne sig ny viden inden for kerneområdet og omsætte denne i praksis i forhold til professionen 

 argumentere relevant og forholde sig kritisk i skrift og tale overfor tværfaglige problemstillinger  

 indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel 
etik, selvstændigt 

 håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- og/eller studiesammenhæng 

 deltage i løsningen af teoretiske og metodiske problemstillinger inden for professionen. 
 

ECTS-omfang 

Kerneområdet udgør 30 ECTS af BK-uddannelsens 210 ECTS og 25 ECTS af BT-uddannelsens 120 ECTS.  

3.2.2 Virksomhed 
 

Indhold og læringsmål 

Kerneområdet omfatter virksomhedsdrift, administration og jura – og indeholder følgende læringsmål: 

 

Viden 

Den uddannede skal have viden om:  

 anvendte principper, metoder og regler indenfor entreprenørskab 

 grundlæggende principper, teorier, metoder og værktøjer, der knytter sig til styring af 
virksomhedsøkonomi samt personaleadministration 

 retsreglers opbygning og den juridiske metode 

 grundlæggende formueretslige regler indenfor kontraktret, erstatningsret samt praksis 

 kontraktforhold 

 professionens muligheder og regler for etablering af egen virksomhed  

 selskabs- og organiseringsformer i forbindelse med etablering og drift af virksomheder samt de 
strategier og forretningsplaner, der lægges til grund for valg af disse 

 de sociale, kulturelle og etiske forhold der har indflydelse på etablering, drift og administration af 
virksomhed  

 grundelementerne i byggeøkonomi. 
 

Færdigheder 

Den uddannede skal kunne: 
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 udvælge og anvende metoder og værktøjer til organisering, ledelse, projektledelse, administration og 
drift af virksomhed i samarbejde med andre 

 anvende retsregler i relation til virksomhedsdrift og administration 

 anvende regnskabsmæssige principper for drift af virksomhed samt branchens metoder og værktøjer til 
budgettering, regnskabsføring samt tilbudsgivning 

 anvende branchens formularer og standardkontrakter i relation til virksomhedens ledelse, planlægning 
og opfølgning 

 granskning af det juridiske grundlag for kontrakt- og aftaleindgåelse samt udarbejde risikovurdering i 
virksomheden 

 styre risici og udarbejde risikovurdering i projekter 

 håndtere ledelsen og styringen af mindre virksomheder, selvstændigt og i samarbejde med andre 

 indgå i samarbejde med andre omkring ledelse og styringen af mindre virksomheder. 
 

Kompetencer 

Den uddannede skal have kompetencer til at: 

 identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er 
tilegnet inden for kerneområdet 

 tilegne sig ny viden inden for kerneområdet og omsætte denne i praksis i forhold til professionen 

 etablere selvstændig virksomhed indenfor professionens arbejdsområder, selvstændigt og i samarbejde 
med andre 

 håndtere ledelse og styring af mindre virksomheder, selvstændigt og i samarbejde med andre 

 håndtere udbudsprocessen, selvstændigt og i samarbejde med andre  

 styre projekter fagligt, tidsmæssigt, økonomisk og juridisk. 
 

ECTS-omfang 

Kerneområdet udgør 15 ECTS af BK-uddannelsens 210 ECTS og 10 ECTS af BT-uddannelsens 120 ECTS  

3.2.3 Produktion 
 

Indhold og læringsmål 

Kerneområdet omfatter bygge- og anlægsproduktion samt projektstyring – med følgende læringsmål: 

 

Viden 

Den uddannede skal have viden om:  

 anvendte principper, teorier og metoder indenfor innovation, planlægning, ledelse og udførelse af 
produktionsprocesser i byggebranchen, samt kunne reflektere over disse  

 generelle teoretiske produktionsbegreber og metoder anvendt i praksis i erhvervslivet samt kunne 
reflektere over dette 

 anvendte principper, teorier, metoder og værktøjer til projektledelse af bygge- og anlægsproduktion i 
virksomhed eller på byggepladsen samt kunne reflektere over dette 

 relevant kommunikation og metoder til formidling af problemstillinger indenfor produktionsprocesser 

 anvendte principper, teorier, metoder og værktøjer for økonomisk styring af byggeri. 
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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 formidle faglige 
problemstillinger omkring produktionen til andre interessenter 

 kombinere og inddrage relevante erfaringer, viden og forskningsresultater i løsning af 
produktionsprocesser 

 analysere og forstå problemstillinger i produktionsprocesser samt i tværfaglig sammenhæng 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 

 formidle praksisnære problemstillinger og løsninger 

 inddrage digitale systemer og metoder til optimering af informationsflow i et bygge- og anlægsprojekt  

 anvende relevant byggejura 

 anvende og viderebearbejde en informationsmodel på et passende informationsniveau og med 
passende egenskabsdata med henblik på produktion, inddele bygværker, bygningsdele og 
komponenter via et sammenhængende og anerkendt klassifikationssystem 

 styre risici i projekter 

 skal kunne analysere, vurdere og anvende redskaber til brug for økonomistyring af dele af byggeri. 

 håndtere udarbejdelse af udbudsdokumenter 

 analysere og vurdere projekt- og produktionsmateriale i relation til kvalitetssikring 

 vælge produktionsmetoder 

 håndtere udbud, aftale og organisationsformer 

 anvende erhvervslivets grundlæggende værktøjer og produktionsmetoder i praksis  

 vælge produktions- og udførelsesmetoder samt materialer i forhold til krav og specifikation i udbud. 
 

Kompetencer 

Den uddannede skal have kompetencer til at: 

 identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er 
tilegnet inden for kerneområdet 

 tilegne sig ny viden inden for kerneområdet og omsætte denne i praksis i forhold til professionen 

 planlægge og lede produktionen af komplekse bygge- og anlægsopgaver, selvstændigt og i samarbejde 
med andre professioner 

 håndtere kommunikationen mellem brugere, bygherrer, myndigheder, rådgivere, og udførende om 
produktionen af komplekse bygge-, anlægsopgaver eller byggekomponenter 

 analysere og udvælge metoder og systemer til optimering af informationsflow i et bygge- og 
anlægsprojekt  

 håndtere informationsmodellers data samt udveksle disse mellem forskellige systemer til brug i 
produktion 

 håndtere udbud, aftale og organisationsformer 

 håndtere økonomisk styring af byggeri og produktionsprocesser. 
 

ECTS-omfang 

Kerneområdet udgør 35 ECTS af BK-uddannelsens 210 ECTS og 25 ECTS af BT-uddannelsens 120 ECTS.  
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3.2.4 Projektering 

Indhold og læringsmål 

Kerneområdet omfatter konstruktion, projektering samt projektstyring og indeholder følgende læringsmål: 

Viden 

Den uddannede skal have viden om: 

 principper, teorier, metoder og værktøjer indenfor projektering og projekteringsledelse samt kunne 
reflektere over de valgte metoder til en given opgave 

 faseopdelinger/informationsniveauer i projekteringen og kunne reflektere over de informationsbehov 
der knytter sig til disse 

 projekterings- og innovationsmetodikker, tværfaglige samarbejdsformer med andre professioner 
omkring projekteringen samt samarbejdet med bygherrer, myndigheder og andre interessenter 
omkring planlægning og projektering af bygge-og anlægsprojekter 

 arkitektur, kendte og nye byggeteknikker, stilarter, byggemetoder, bæredygtighed, pleje af kulturarv og 
materialer 

 statisk analyse, lastberegninger, overslagsberegninger i forbindelse med projektering og udførelse af 
bygge- og anlægsprojekter 

 bygningsfysik, fugt- og energiforhold, overslagsberegninger og tekniske installationers indbygning 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 

 opbygning af digitale bygningsinformationsmodeller bestående af relevante informationer, i forhold til 
projekteringsprocessen.  

 

Færdigheder 

Den uddannede skal kunne: 

 projektere boliger og industribygninger i 2-3 etager/nybyggeri samt renovering i samarbejde med andre 
professioner ved inddragelse af byggelovgivning, normer, bæredygtighed, teknisk fælleseje samt ny 
viden på bygge- og anlægsområdet  

 beherske kendte og anvendte projekterings-, projektledelse- og kommunikationsværktøjer anvendt i 
professionen 

 udarbejde statiske analyser og anvende overslagsdimensioneringer  

 vurdere bygningsfysiske egenskaber og indeklima, samt udarbejde energimæssige beregninger for 
bygninger og kunne anvende dem i praksis 

 disponere føringsveje og indbygningsmuligheder for tekniske installationer  

 udarbejde planer for kvalitetssikring, sikkerhed og sundhed for bygge- og anlægsprojekter  

 formidle praksisnære problemstillinger og løsninger 

 vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, samt begrunde for valg af relevante 
løsningsmodeller 

 opbygge en digital bygningsinformationsmodel, bestående af bygværker, bygningsdele og 
komponenter på relevant informationsniveau og med egenskabsdata i forhold til 
projekteringsprocessen 

 udarbejde nødvendige DV-planer, renoverings- og/eller ombygningsforslag samt øvrige handlinger 
gennem anvendelse af registrering- og tilstandsvurderinger. 
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Kompetencer 

Den uddannede skal have kompetencer til at: 

 identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er 
tilegnet inden for kerneområdet 

 tilegne sig ny viden inden for kerneområdet og omsætte denne i praksis i forhold til professionen 

 lede projektering og planlægning af komplekse bygge- og anlægsprojekter, selvstændigt og i 
samarbejde med andre professioner 

 varetage projektledelse, kvalitetsstyring og dokumenthåndteringen i et bygge- og anlægsprojekter, 
selvstændigt 

 identificere og formulere centrale problemstillinger og krav i forbindelse med byggeri 

 håndtere byggetekniske løsninger, i overensstemmelse med byggeriets arkitektur og her opfylde krav til 
bæredygtighed i komplekse bygge- og anlægsprojekter 

 vurdere og vælge tekniske, innovative og bæredygtige konstruktionsløsninger og materialer til brug for 
bygningskonstruktioner i komplekse bygge- og anlægsopgaver 

 håndtere digitale bygningsinformationsmodeller, samt overføre og udtrække data mellem forskellige 
informationssystemer og fagmodeller 

 indgå i tværfagligt samarbejde omkring opmåling og registrering i forbindelse med bygge- og 
anlægsopgaver 

 håndtere byggetekniske løsninger i overensstemmelse med byggeriets arkitektur. 

ECTS-omfang 

Kerneområdet udgør 40 ECTS af BK-uddannelsens 210 ECTS og 10 ECTS af BT-uddannelsens 120 ECTS 

 

3.2.5 Registrering 

Indhold og læringsmål 

Kerneområdet omfatter opmåling, afsætning og tilstandsvurdering og indeholder følgende læringsmål: 

Viden 

Den uddannede skal have viden om: 

 de anvendte principper, teorier, metoder og værktøjer der anvendes indenfor landmåling, afsætning i 
relation til bygge- og anlægsområdet  

 de instrumenter der anvendes til landmåling og afsætning af byggerier samt de nøjagtigheder der 
opnås gennem landmåling. 

 

Færdigheder 

Den uddannede skal kunne: 

 vurdere afsætningsopgaver, forstå og anvende situationsplaner med højdekurver og andre kortværker 
anvendt inden for byggebranchen 

 registrere og vurdere bygningsdele, anlæg og bygningers tilstand 

 vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, samt begrunde for valg af relevante 
løsningsmodeller 

 formidle praksis og faglige problemstillinger, samt løsninger til samarbejdspartnere og brugere. 
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Kompetencer 

Den uddannede skal have kompetencer til at: 

 identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er 
tilegnet inden for kerneområdet 

 tilegne sig ny viden inden for kerneområdet og omsætte denne i praksis i forhold til professionen 

 indgå selvstændigt i tværfagligt samarbejde omkring afsætning og registrering i forbindelse med bygge- 
og anlægsopgaver, og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik. 

 

ECTS-omfang 

Kerneområdet udgør 5 ECTS af BK-uddannelsens 210 ECTS og 5 ECTS af BT-uddannelsens 120 ECTS. 
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3.3 Obligatoriske uddannelseselementer 
Som nævnt er 3., 4., 5. og 7. semester alle sammensat af et obligatorisk og et valgfrit uddannelseselement. I 

og Figur 2 og  Figur 4 ses disse uddannelseselementers placering og omfang i de enkelte semestre. I det 

følgende beskrives indhold og læringsmål i de obligatoriske uddannelseselementer.  

 

3.3.1 Boligbyggeri (1. semester BT og BK) 

Indhold 

Det obligatoriske uddannelseselement består af et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med et konkret, 

mindre boligbyggeri. Det obligatoriske uddannelseselement indeholder følgende kerneområder:  

 Alment (10 ECTS) 

 Produktion (5 ECTS) 

 Projektering (10 ECTS) 

 Registrering (5 ECTS) 
 
Læringsmål 
 

Viden 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have viden om:  

 sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger, herunder 
digitale medier inden for det obligatoriske uddannelseselements tema 

 værktøjer og standarder i forbindelse med det obligatoriske uddannelseselements tema 

 professionens grundlæggende faglige og tekniske discipliner samt den dertil hørende relevante 
dokumentation inden for det obligatoriske uddannelseselements tema 

 samt have forståelse for grundlæggende udførelsesmetoder i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 samt forståelse for arbejdsmetodik gennem metoder og praksis til brug for planlægning, samarbejde og 
læring 

 metoder og praksis til brug ved planlægning, samarbejde og læring 

 almene, anvendte matematiske og bygningsfysiske principper af betydning for professionen 

 grundlæggende statiske principper  

 dataindsamling og dokumentation i forbindelse med projekteringsopgaver 

 branchens parter, professionsområder og indsigt i byggeprocessen i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 anvendte principper, teorier, metoder og værtøjer til projektledelse af bygge- og anlægsproduktion i 
virksomhed eller på byggepladsen i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema. 

 

Færdigheder 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende kunne: 

 anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt løsninger, der relaterer til det obligatoriske 
uddannelseselements tema, til samarbejdspartnere og brugere  

 relevant kommunikation og metoder til formidling af problemstillinger inden for produktionsprocesser 
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 anvende projekteringsfaglige metoder i forhold til det obligatoriske uddannelseselements tema, samt 
anvende metoder vedrørende tilrettelæggelse af byggeprocessen 

 strukturere eget og arbejdsgruppernes arbejde på et begyndende niveau 

 vurdere afsætningsopgaver, forstå og anvende situationsplaner med højdekurver og andre kortværker 
anvendt inden for byggebranchen. 

 

Kompetencer 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have kompetencer til at: 

 identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er 
tilegnet i løbet af de gennemførte obligatoriske uddannelseselementer 

 håndtere relevant konstruktions- og dokumentationsmateriale i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 håndtere sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 indgå i tværfagligt samarbejde omkring afsætning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. 
 

ECTS-omfang 

Det obligatoriske uddannelseselement udgør 30 ECTS af uddannelsens 210 ECTS.  

Prøver 

Uddannelseselementerne Boligbyggeri og Byggeri op til 2½ etage afsluttes med én samlet prøve (se 

yderligere i kapitlet 5.1.1 Prøver i 2. semester) 

3.3.2 Byggeri op til 2½ etage (2. semester – BT og BK) 

Indhold 

Det obligatoriske uddannelseselement består af et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med et konkret 

byggeri op til 2½ etage. 

Det obligatoriske uddannelseselement trækker på følgende kerneormråder:  

 Alment (10 ECTS) 

 Virksomhed (5 ECTS) 

 Produktion (10 ECTS) 

 Projektering (5 ECTS) 
 

Læringsmål 

Viden 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have viden om:  

 sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger, herunder 
digitale medier inden for det obligatoriske uddannelseselements tema 

 værktøjer og standarder i forbindelse med det obligatoriske uddannelseselements tema 
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 professionens grundlæggende faglige og tekniske discipliner samt den dertil hørende relevante 
dokumentation inden for det obligatoriske uddannelseselements tema 

 samt have forståelse for grundlæggende udførelsesmetoder i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 relevante sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter i produktionsprocessen 

 samt forståelse for arbejdsmetodik gennem metoder og praksis til brug for planlægning, samarbejde og 
læring 

 anvendte principper, metoder og regler indenfor entreprenørskab 

 grundlæggende kontraktforhold i forhold til byggeri 

 generelle teoretiske produktionsbegreber og metoder anvendt i praksis 

 opbygning af digitale bygningsinformationsmodeller indeholdende relevante informationer i forhold til 
projekteringsprocessen 

 Anvendte principper, teorier, metoder og værktøjer for økonomisk styring af byggeri 

 Specifikke produktionsværktøjer anvendt i praksis i erhvervet. 
 

Færdigheder 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende kunne: 

 anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt løsninger, der relaterer til det obligatoriske 
uddannelseselements tema, til samarbejdspartnere og brugere  

 vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger vedrørende projektering i relation til det 
obligatoriske uddannelseselements tema samt begrunde de valgte handlinger og løsninger 

 anvende projekteringsfaglige metoder i forhold til det obligatoriske uddannelseselements tema samt 
anvende metoder vedrørende tilrettelæggelse af dets udførelse 

 skal kunne analysere, vurdere og anvende redskaber til brug for økonomistyring af dele af byggeri 

 analysere og vurdere projekt- og produktionsmateriale i relation til kvalitetssikring. 
 

Kompetencer 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have kompetencer til at: 

 identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er 
tilegnet i løbet af de gennemførte obligatoriske uddannelseselementer 

 selvstændigt indgå i faglige og tværfaglige samarbejder, og påtage sig ansvar inden for rammerne af en 
professionel etik 

 håndtere den tilegnede viden og de færdigheder der ligger under det obligatoriske 
uddannelseselements tema, til at udføre dokumenteret analyse af byggefaglige relevante 
problemstillinger med dertilhørende løsninger 

 håndtere projektering af en bygning i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema og 
redegøre for principperne i udførelsen 

 håndtere udbud, aftale og organisationsformer. 
 

ECTS-omfang 

Det obligatoriske uddannelseselement udgør 30 ECTS af uddannelsens 210 ECTS.  
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Prøver 

Uddannelseselementerne Boligbyggeri og Byggeri op til 2½ etage afsluttes med én samlet prøve ((se 

yderligere i kapitlet 5.1.1 Prøver i 2. semester). 

3.3.3 Erhverv og præfabrikation (3. semester – BT og BK) 

Indhold 

Det obligatoriske uddannelseselement består af et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med projektering 

af industrialiserede komponenter anvendt i et konkret byggeri. 

Det obligatoriske uddannelseselement trækker på følgende hovedområder:  

 Alment (5 ECTS) 

 Virksomhed (5 ECTS) 

 Produktion (10 ECTS) 

 Projektering (5 ECTS) 

 Læringsmål 
 

Viden 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have viden om:  

 sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger, herunder 
digitale medier inden for det obligatoriske uddannelseselements tema 

 værktøjer og standarder i forbindelse med det obligatoriske uddannelseselements tema 

 samt have forståelse for industrielle produktions- og udførelsesmetoder i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 industrielle konstruktioner, planlægnings- og styrings-værktøjer, tekniske installationer, statiske 
principper og dokumentation i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema 

 samt forståelse for matematiske- og fysiske løsninger i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 grundlæggende principper, teorier, metoder og værktøjer, der knytter sig til styring af 
virksomhedsøkonomi samt personaleadministration 

 retsreglers opbygning og den juridiske metode 

 grundlæggende formueretslige regler indenfor kontraktret, erstatningsret samt praksis 

 de for professionens muligheder og regler for etablering af egen virksomhed 

 selskabs- og organiseringsformer i forbindelse med etablering og drift af virksomheder samt de 
strategier og forretningsplaner, der lægges til grund for valg af disse 

 de sociale, kulturelle og etiske forhold, der har indflydelse på etablering, drift og administration af 
virksomhed 

 anvendte principper, teorier, metoder og værtøjer til projektledelse af bygge- og anlægsproduktion i 
virksomhed eller på byggepladsen samt kunne reflektere over dette 

 digitale systemer og metoder for optimering af informationsflow i et bygge- og anlægsprojekt. 
 

Færdigheder 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende kunne: 
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 anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt løsninger, der relaterer til det obligatoriske 
uddannelseselements tema, til samarbejdspartnere og brugere  

 udvælge og anvende metoder og værktøjer til organisering, ledelse, projektledelse, administration og 
drift af virksomhed 

 anvende retsregler i relation til virksomhedsdrift og administration 

 anvende regnskabsmæssige principper for drift af virksomheder samt branchens metoder og værktøjer 
til budgettering, regnskabsføring og tilbudsgivning 

 anvende branchens metoder, formularer og standardkontrakter i relation til virksomhedens ledelse, 
planlægning og opfølgning 

 granske det juridiske grundlag for kontraktindgåelse samt udarbejde risikovurdering i virksomheden 

 analysere, vurdere og anvende de aktuelle og relevante metoder og værktøjer til ledelse og 
planlægning af produktion 

 inddrage digitale systemer og metoder til optimering af informationsflow i et bygge- og anlægsprojekt 

 anvende relevant byggejura 

 anvende og viderebearbejde en informationsmodel, på et passende informationsniveau og med 
passende egenskabsdata med henblik på produktion; Inddele bygværker, bygningsdele og 
komponenter via et sammenhængende og anerkendt klassifikationssystem. 

 

Kompetencer 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have kompetencer til at: 

 identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er 
tilegnet i løbet af de gennemførte obligatoriske uddannelseselementer 

 selvstændigt indgå i faglige og tværfaglige samarbejder, og påtage sig ansvar inden for rammerne af en 
professionel etik 

 håndtere den tilegnede viden og de færdigheder der ligger under det obligatoriske 
uddannelseselements tema, til at udføre dokumenteret analyse af byggefaglige relevante 
problemstillinger med dertilhørende løsninger 

 analysere og udvælge metoder og systemer for optimering af informationsflow i et bygge- og 
anlægsprojekt. 

 

ECTS-omfang 

Det obligatoriske uddannelseselement udgør 25 ECTS af uddannelsens 210 ECTS.  

 

Prøver 

Uddannelseselementet afsluttes med én prøve (se yderligere i kapitlet 5.1.2 Prøver i 3. semester). 

3.3.4 Praktik og afsluttende eksamensprojekt (4. semester BT) 
BT-uddannelsens fjerde og sidste semester omfatter en praktikperiode i 1. halvdel af semesteret og et 

afsluttende eksamensprojekt i sidste halvdel af semesteret. 

3.3.4.1 Praktik 

Indhold 

I byggeteknikeruddannelsen indgår én praktikperiode. Praktikken består af fagligt arbejde og har til formål 

at ruste den studerende til arbejdet som byggetekniker. 
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Praktikken skal afvikles i en privat eller offentlig virksomhed/organisation i Danmark eller udlandet. 

Praktikstedet skal kunne tilbyde praktikopgaver med et arbejdsindhold, der er relevant for professionen 

med dertil hørende vejledning. 

 

Læringsmål - Viden 

Ved udgangen af praktikken skal den studerende have viden om:  

 det praktiske arbejde, som professionen indebærer, i den konkrete virksomhed 

 den konkrete virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, administrative, samfunds- og 
arbejdsmæssige forhold 

Færdigheder 

Ved udgangen af praktikken skal den studerende kunne: 

 arbejde med faglige og komplekse problemstillinger indenfor professionens område, i den konkrete 
virksomhed 

 arbejde selvstændigt eller i samarbejde med andre i løsning af teoretiske og praktiske opgaver, i den 
konkrete virksomhed 

 formidle praksisnære problemstillinger og løsninger. 

Kompetencer 

Ved udgangen af praktikken skal den studerende have kompetencer til at: 

 omsætte uddannelsens kerneområder i arbejdet med teoretiske og praktiske opgaver, i den konkrete 
virksomhed 

 håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge 

 selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder, og kunne påtage sig ansvar inden for 
rammerne af en professionel etik. 

ECTS-omfang 

Kerneområdet udgør 15 ECTS af uddannelsens 120 ECTS.  

Prøver 

Praktikken afsluttes med én prøve (se yderligere i kapitlet 5.1.3.1 Praktik). 

3.3.4.2 Det afsluttende eksamensprojekt 

Afsluttende eksamensprojekt - Indhold 

Uddannelsen afsluttes med et afsluttende eksamensprojekt. Projektet kan først afsluttes, når alle andre 

prøver på uddannelsen er bestået. 

For at kunne gennemføre det afsluttende eksamensprojekt på tilfredsstillende vis, skal det leve op til 

følgende krav.  

 Det afsluttende eksamensprojekt skal afspejle uddannelsens slutmål. 

 Det afsluttende eksamensprojekt kan udarbejdes individuelt eller i grupper op til tre personer. 

 Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at 
reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en konkret 
problemstilling 
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 Det afsluttende eksamensprojekt skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling, der er central 
for uddannelsen og professionen. Den studerende skal selv formulere problemstillingen, evt. i 
samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed/organisation og få den godkendt af institutionen. 

 Det afsluttende eksamensprojekt eksamineres med forsvar på grundlag af det udarbejdede materiale 
enten ophængt på tavler eller præsenteret digitalt. Der gives karakter efter 7-trins skalaen. 

 

Udarbejdes det afsluttende eksamensprojekt i en gruppe, skal det klart fremgå af projektet hvem der er 

ansvarlig for de enkelte ydelser, så den enkelte studerendes præstation kan bedømmes individuelt ved 

eksaminationen. 

 

Nærmere bestemmelser fremgår af studieordningens institutionsdel. 

 

Læringsmål (BT-uddannelsens slutmål) 

Viden 

Den uddannede har viden om og forståelse for  

 erhvervets anvendte praksis, teorier og metoder inden for ledelse, projektering, planlægning og 
udførelse af bygge- og anlægsopgaver, 

 relevante kommunikationsformer og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger, herunder 
digitale medier inden for såvel byggefaglige som almenfaglige områder, 

 erhvervets principper og modeller for virksomhedsetablering, -drift og -organisation, 

 samfundsmæssige og teknologiske forhold, der har indflydelse på byggeprocessen, herunder 
praksisnære løsninger i forhold til energi, arbejdsmiljø og bæredygtighed i et lokalt og globalt 
perspektiv samt 

 styringsmæssige, 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 styring af bygge- og anlægsopgaver, 
herunder digitale programmer og systemer 

 vurdere og kombinere kendt viden til belysning af bygningsfaglige problemstillinger og opstille 
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 

 vurdere og forstå sociale, kulturelle og etiske sammenhænge i udformning af mindre komplekse 
byggeprojekter og samarbejdet om udførelsen af disse. 

 

Kompetencer 

Den uddannede kan: 

 håndtere projektering, planlægning og styring af bygge- og anlægsopgaver 

 deltage i udviklingsorienterede sammenhænge inden for erhvervet 
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 inddrage teoretisk og erfaringsbaseret byggefaglig viden i løsning af praksisnære problemstillinger, 
herunder energi og bæredygtighed 

 deltage i kommunikationen mellem brugere, bygherrer, rådgivere, projekterende og udførende om 
teknisk projektering, udbud og gennemførelse af mindre komplekse byggeopgaver 

 håndtere administrative opgaver og projektstyring af mindre komplekse byggeopgaver  

 tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til erhvervet i en struktureret sammenhæng. 
 

ECTS-omfang 

Uddannelseselementet udgør 15 ECTS af uddannelsens 120 ECTS.  

Prøver 

Det afsluttende eksamensprojekt afsluttes med en prøve (se yderligere i kapitlet 5.1.3.2 Afgangsprojekt). 

3.3.5 Etageboligbyggeri over 3 etager (4. semester BK) 

Indhold 

Det obligatoriske uddannelseselement består af et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med et konkret 

etagebyggeri > 3 etager. 

 

Det obligatoriske uddannelseselement trækker på følgende hovedområder: 

  

 Alment (5 ECTS) 

 Produktion (5 ECTS) 

 Projektering (10 ECTS) 
 

Læringsmål 

Viden 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have viden om:  

 sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger, herunder 
digitale medier inden for det obligatoriske uddannelseselements tema 

 værktøjer, standarder og innovative processer i forbindelse med det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 samt have forståelse for komplekse produktions- og udførelsesmetoder i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 komplekse konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske 
principper og dokumentation i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema 

 videnskabsteoretiske principper og dokumentation 

 innovationsteori og metoder. 
 

Færdigheder 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende kunne: 

 anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 formidle de valgte metoder og tekniske løsninger til relevante samarbejdspartnere 
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 anvende projekteringsfaglige metoder i forhold til det obligatoriske uddannelseselements tema samt 
anvende metoder til planlægning og ledelse af arbejdets udførelse 

 vurdere forskellige metoder og fremgangsmåder og kunne foretage et begrundet valg 

 omsætte et valgt ledelseskoncept til praktisk planlægning i forhold til projektering og udførelse 

 lede projekter selvstændigt og i samarbejde med andre professioner, herunder kunne formidle faglige 
problemstillinger omkring produktionen til andre interessenter 

 kombinere og inddrage relevante erfaringer, viden og forskningsresultater i løsning af 
produktionsprocesser 

 analysere og forstå problemstillinger i produktionsprocesser samt i tværfaglig sammenhæng indgå i 
samarbejde til løsninger 

 vurdere og forstå relevante sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter i 
produktionsprocessen. 

 

Kompetencer 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have kompetencer til at: 

 identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er 
tilegnet i løbet af de gennemførte obligatoriske uddannelseselementer 

 håndtere den tilegnede viden og de færdigheder der ligger under det obligatoriske 
uddannelseselements tema, til at udføre dokumenteret analyse af byggefaglige relevante 
problemstillinger med dertilhørende løsninger 

 indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde 

 håndtere informationsmodellers data samt udveksle disse mellem forskellige systemer til brug for 
produktion 

 omsætte analyse- og projektmateriale til udførelse af det obligatoriske elements tema 

 lede og håndtere projekterings- og udførelsesprocessen af et etagebyggeri under hensyntagen til 
relevante sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter 

 udarbejde og anvende digitale bygningsinformationsmodeller, samt overføre og udtrække data mellem 
forskellige informationssystemer og fagmodeller 

 skabe innovative løsninger indenfor konstruktion med henblik på optimering af produktionen.  
 

ECTS-omfang 

Uddannelseselementet udgør 20 ECTS af uddannelsens 210 ECTS.  

 

Prøver 

Uddannelseselementet afsluttes med én prøve (se yderligere i kapitlet 5.1.4 Prøver i 4. semester BK). 

3.3.6 Renovering (5. semester BK) 
Indhold 

Det obligatoriske uddannelseselement består af et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med planlægning 

og projektering af en konkret renovering. 

 

Det obligatoriske uddannelseselement trækker på følgende hovedområder:  

 Virksomhed (5 ECTS) 

 Produktion (5 ECTS) 

 Projektering (10 ECTS) 
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Læringsmål 

Viden 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have viden om:  

 sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger, herunder 
digitale medier inden for det obligatoriske uddannelseselements tema 

 værktøjer og standarder i forbindelse med det obligatoriske uddannelseselements tema 

 konstruktioner, bæredygtighed, planlægnings- og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske 
principper og dokumentation i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema 

 samt have forståelse for projekterings- og udførelsesmetoder i relation til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 forskellige energioptimerende renoverings- og ombygningskoncepter. 
 

Færdigheder 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende kunne: 

 anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til det obligatoriske 
uddannelseselements tema 

 formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt løsninger, der relaterer til det obligatoriske 
uddannelseselements tema, til samarbejdspartnere og brugere  

 vurdere og forstå sociale, kulturelle og etiske forhold i forbindelse med produktion og samarbejdet om 
udførelsen af denne 

 vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger vedrørende det obligatoriske 
uddannelseselements tema og foretage begrundede valg 

 anvende projekteringsfaglige og bæredygtige metoder i forhold til det obligatoriske 
uddannelseselements tema samt anvende metoder til planlægning af arbejdets udførelse. 

 

Kompetencer 

Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have kompetencer til at: 

 identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er 
tilegnet i løbet af de gennemførte obligatoriske uddannelseselementer 

 tilegne sig ny viden og omsætte denne i praksis i forhold til professionen 

 etablere selvstændig virksomhed indenfor professionens arbejdsområder, selvstændigt og i samarbejde 
med andre 

 håndtere ledelsen og styringen af mindre virksomheder, selvstændigt og i samarbejde med andre 

 håndtere udbudsprocessen, selvstændigt og i samarbejde med andre 

 styre projekter fagligt, tidsmæssigt, økonomisk og juridisk 

 planlægge, kvalitetssikre og lede produktionen af komplekse bygge- og anlægsopgaver, selvstændigt og 
i samarbejde med andre professioner 

 håndtere kommunikationen mellem brugere, bygherrer, myndigheder, rådgivere og udførende om 
produktionen af komplekse bygge-, anlægsopgaver eller byggekomponenter 

 inddrage relevante sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter i 
produktionsprocessen 

 håndtere den tilegnede viden og de færdigheder der ligger under det obligatoriske 
uddannelseselements tema, til at udføre byggetekniske løsninger på baggrund af dokumenteret 
analyse af byggefaglige relevante problemstillinger med dertilhørende løsninger 
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 lede og håndtere projekterings- og produktionsprocessen af en renoverings- og ombygningsopgave 
under hensyntagen til relevante sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter 

 indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde 

 dokumentere planlægning af eget arbejde ud fra selvledelsesprincipper. 
 

 

ECTS-omfang 

Kerneområdet udgør 20 ECTS af uddannelsens 210 ECTS.  

 

Prøver 

Uddannelseselementet afsluttes med én prøve (se yderligere i kapitlet 5.1.5 Prøver i 5. semester). 

3.3.7 Uddannelsens praktik (6. semester BK) 
 

Indhold 

I bygningskonstruktøruddannelsen indgår én praktikperiode. Praktikken består af fagligt arbejde og har til 

formål at ruste den studerende til arbejdet som bygningskonstruktør. 

 

Praktikken skal afvikles i en privat eller offentlig virksomhed/organisation i Danmark eller udlandet. 

Praktikstedet skal kunne tilbyde praktikopgaver med et arbejdsindhold, der er relevant for professionen 

med dertil hørende vejledning. 

 

 

Læringsmål 

Viden 

Ved udgangen af praktikken skal den studerende have viden om:  

 det praktiske arbejde, som professionen indebærer, i den konkrete virksomhed 

 den konkrete virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, administrative, samfunds- og 
arbejdsmæssige forhold. 

 

Færdigheder 

Ved udgangen af praktikken skal den studerende kunne: 

 arbejde med faglige og komplekse problemstillinger indenfor professionens område, i den konkrete 
virksomhed 

 arbejde selvstændigt eller i samarbejde med andre i løsning af teoretiske og praktiske opgaver, i den 
konkrete virksomhed 

 formidle praksisnære problemstillinger og løsninger. 
 

Kompetencer 

Ved udgangen af praktikken skal den studerende have kompetencer til at: 

 omsætte uddannelsens kerneområder i arbejdet med teoretiske og praktiske opgaver, i den konkrete 
virksomhed 

 identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til praksis 
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 håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge 

 selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder, og kunne påtage sig ansvar inden for 
rammerne af en professionel etik. 

 

ECTS-omfang 

Kerneområdet udgør 30 ECTS af uddannelsens 210 ECTS.  

 

Prøver 

Praktikken afsluttes med én prøve (se yderligere i kapitlet 5.1.6 Prøver i 6. semester) 

 

3.3.8 Bachelorprojektet (7. semester BK) 
 

Indhold 

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. Projektet kan først afsluttes, når alle andre prøver på 

uddannelsen er bestået. 

 

For at kunne gennemføre bachelorprojektet på tilfredsstillende vis, skal det leve op til følgende krav.  

 Bachelorprojektet skal afspejle uddannelsens slutmål. 

 Bachelorprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper op til tre personer. 

 Bachelorprojektet skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling, der er central for 
uddannelsen og professionen. Den studerende skal selv formulere problemstillingen, gerne i 
samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed/organisation og få den godkendt af institutionen. 

 

Udarbejdes bachelorprojektet i en gruppe, skal det klart fremgå af projektet hvem der er ansvarlig for de 

enkelte ydelser, så den enkelte studerendes præstation kan bedømmes individuelt ved eksaminationen. 

 

Nærmere bestemmelser fremgår af studieordningens institutionsdel. 

 

Læringsmål (BK-uddannelsens slutmål) 

 

Viden 

Den uddannede har viden om: 

 de for 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 

 professionsrelevante videnskabsteoretiske begreber og metoder 

 relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger, herunder 
digitale medier inden for såvel byggefaglige som almenfaglige områder 

 erhvervets principper og modeller for virksomhedsetablering, -drift og -organisation 

 samfundsmæssige og teknologiske forhold, der har indflydelse på byggeprocessen, herunder 
problemstillinger i forhold til energi, arbejdsmiljø og bæredygtighed i et lokalt og globalt perspektiv 

 ledelsesmæssige, sociale, sproglige, kulturelle og etiske aspekter i udformning af og i samarbejde om 
byggeopgaver. 

 

 



Studieordning  Byggetekniker og bygningskonstruktør Efterår 2016 

Erhvervsakademi Sjælland Femøvej 3, 4700 Næstved Side 29 af 59 
 

Færdigheder 

Den uddannede kan: 

 vurdere og anvende de for professionen relevante metoder til ledelse, projektering, planlægning 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 byggefaglige 
problemstillinger 

 formidle viden om byggefaglig forskning og udvikling til relevante parter ved hjælp af relevante medier 

 vurdere virksomhedsmæssige og organisatoriske problemstillinger  

 vurdere og forstå samfundsmæssige og teknologiske forhold i forbindelse med udformningen af 
byggerier, herunder aspekter vedrørende energi, arbejdsmiljø og bæredygtighed. 

 

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 praksis i forhold til 
professionen 

 håndtere kommunikation mellem brugere, bygherrer, rådgivere, projekterende og udførende om 
teknisk projektering, udbud og gennemførelse af komplekse bygge- og/eller anlægsopgaver 

 håndtere administrative opgaver og projektstyring inden for bygge-/anlægsområdet 

 håndtere samfundsmæssige og teknologiske aspekter i udformning og bearbejdning af byggeprojekter 

 håndtere sociale, kulturelle og etiske forhold i udformning og bearbejdning af byggeprojekter  

 indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, 
sproglig og kulturel baggrund. 

 

ECTS-omfang 

Kerneområdet udgør 20 ECTS af uddannelsens 210 ECTS.  

 

Prøver 

Bachelorprojektet afsluttes med en prøve (se kapitlet 5.1.7.2 Bachelorprojekt) 
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3.4 Valgfrie uddannelseselementer 
Det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at en del af uddannelsens ECTS-point er placeret i nogle 

valgfrie uddannelseselementer. Det er i den fælles studieordning fastlagt, at det på BT-uddannelsen er 5 

ECTS-point i 3. semester (jf. figur 2), mens det for BK-uddannelsen er 35 ECTS-point fordelt på 3., 4., 5. og 7. 

semester (jf. figur 4). De valgfrie uddannelseselementers indhold og form bestemmes af institutionen – dvs. 

af EASJ. 

Den studerende skal således træffe en række valg i løbet af uddannelsen. Et samlet overblik over disse valg 

er samlet i nedenstående punktopstilling i kronologisk rækkefølge: 

 I 2. semester skal den studerende vælge valgfrit uddannelseselement for 3. semester - se kapitel 3.4.4 

Valgfrie uddannelseselementer i 3. og 4. semester. Se Bilag 1 og Bilag 2. 

 I 3. semester skal den studerende først vælge studieretning for 4. semester– dvs. om man vil slutte som 

byggetekniker efter et særligt 4. semester eller vil fortsætte studiet og slutte som bygningskonstruktør 

efter 7. semester. Se Bilag 3. 

 I 3. semester skal kommende BT-studerende også vælge professionsretning. Der vælges mellem en 

producentretning og en udførelsesretning – se beskrivelsen nedenfor. Se også Bilag 3. 

 I 3. semester skal BK-studerende igen vælge valgfrit uddannelseslement for 4. semester - se kapitel 

3.4.4 Valgfrie uddannelseselementer i 3. og 4. semester 

 I 4. semester skal BK-studerende vælge valgfrit uddannelseselement for 5. semester ved at vælge 

mellem en projekteringsretning og en udførelsesretning. Se Bilag 4: Valgfrit uddannelseselement i 5. 

semester – professionsretning 

 I 7. semester skal den studerende til sidst vælge specialeemne. Se Bilag 5: Valgfrit uddannelseselement 

i 7. semester – speciale 

3.4.1 Professionsretninger på BT-uddannelsen  

Som det er fremgået skal BT-studerende vælge mellem forskellige to professionsretninger på uddannelsen: 

producentretningen og udførelsesretningen. Disse er beskrevet nedenfor. 

3.4.1.1 Producentretningen 

Dette specialeforløb sigter mod beskæftigelse hos producenter eller leverandører af byggekomponenter 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 byggeri, 

råhuselementer eller komponenter til komplettering etc. 

Helt centralt i producentretningen vil være en yderligere dygtiggørelse inden for den tekniske projektering 

og produktionsplanlægning og i forståelse af kundens behov og i samarbejdet med de udførende i 

produktions- og montageleddet 

3.4.1.2 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 
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baggrund eller interesseområde inden for fx anlægsarbejder, husbygningsarbejder, logistik, 

arbejdsplanlægning, arbejdsledelse etc. 

Helt centralt i udførelsesretningen vil være en yderligere dygtiggørelse inden for planlægning og 

gennemførelse af bygge- eller anlægsarbejder og i forståelse af entreprenørens profession og områder og i 

samarbejdet med rådgivere, myndigheder, bygherrer, brugere, leverandører og andre udførende 

3.4.1.3 Fælles emner for forskellige retninger 

Da 3. obligatorisk uddannelseselement er fælles for både BT- og BK-studerende, udbydes fælles emner for 

de forskellige retninger, som det fremgår af skema. I 3. semester vælger de studerende på 

afstigningsforløbet mellem producentretningen og udførelsesretningen på afkrydsningsskemaet i Bilag 3. 

3.4.2 Professionsretninger på BK-uddannelsen  

Som det er fremgået skal BK- studerende vælge mellem forskellige to professionsretninger på uddannelsen: 

projekteringsretningen og udførelsesretningen. Disse er beskrevet nedenfor. 

3.4.2.1 Projekteringsretningen 

Dette specialeforløb sigter mod beskæftigelse som projekterende/rådgivende 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 programmering, forslagsstillelse, 

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 

projektering og i forståelse af arkitektens og ingeniørens områder og i samarbejdet med myndigheder, 

bygherrer, brugere, leverandører og andre udførende. 

3.4.2.2 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, arbejdsledelse, 

entrepriseledelse, byggelogistik, etablering af egen virksomhed, renovering eller drift og vedligehold.  

Helt centralt i udførelsesretningen vil være en yderligere dygtiggørelse inden for planlægning og 

gennemførelse af bygge- eller anlægsarbejder og i forståelse af entreprenørens profession og områder og i 

samarbejdet med rådgivere, myndigheder, bygherre, brugere, leverandører og andre udførende. 

3.4.2.3 Fælles emner for de to retninger  

Der udbydes fælles emner for projekteringsretningen og udførelsesretningen, som det fremgår af skema. 

Det betyder, at den studerende kan udskyde sit endelige valg af retning indtil specialevalget i 6. semester. 

3.4.3 Forskellige valgfrie uddannelseselementer til de to studieretninger  

I nedenstående skema (Figur 6) ses en fortegnelse over samtlige valgfrie uddannelseselementer i 

uddannelsen. Intentionen er at tydeliggøre sammenhængen mellem valgfrie uddannelseselementer i 3. og 

4. semester med 5. semester. Desuden angives de valgfri uddannelseselementer, der med fordel kan 

vælges på begge retninger.  
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Sem. Projekteringsretningen Udførelsesretningen Emner fælles for begge 

retninger 

ECTS-

point 

3.-4.  1. IKT-ledelse 3. Anlæg – almen 

anlægsteknik 

5. Drift og vedligehold/FM 5 

3.–4. 2. Bæredygtigt byggeri 4. Byggeledelse 6. 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 
 Projektmanual 

 Leverandørtegninger 

 Tegninger 

 Beskrivelser 

 Granskning af projekt 

 Mængder 

 Tilbudsliste (BM) 

 Tidsplan 

Ledelse 
 Projektopfølgning 

 Fagtilsyn 

 Time/sagsregnskab 

Afslutning 
 Aflevering 

 Byggeregnskab 

 Erfaringsopsamling 

Tværfagligt projekt (U): 

Entreprenørvirksomhed 
 Forretningsområde 

 Værdier 

 Organisering 

 Kommunikation 

 Økonomi 

 Arbejdsret 

 Arbejdsmiljø 

Tilbud og kontrakter 
 Granskning af projekt 

 Mængder 

 Digitalt tilbud 

 Kontrakter  

 

Planlægning 
 Byggepladsen og PSS 

 Akkordaftaler 

 Leverandør-aftaler 

 Tids- og arbejdsplaner 

Ledelse 
 Entrepriseledelse 

 Arbejdsledelse 

 Procesledelse 

 Tidsstyring 

 Økonomistyring 

 Kvalitetskontrol 

Afslutning 
 Aflevering 

 Byggeregnskab 

 Erfaringsopsamling 

Fælles for de to retninger, 

gennemføres indledningsvis 

et grundkursus i:  

 

Samarbejdsformer i byggeriet 

 

Innovation 

 

15 

 

7.  Speciale Speciale  10 

 

Figur 6: Valgfrie uddannelseselementer på BT- og BK-uddannelsen 

 

3.4.4 Valgfrie uddannelseselementer i 3. og 4. semester 

Den studerende kan frit vælge mellem følgende valgfrie uddannelseselementer i 3. og 4. semester. Valget 

træffes i 2. semester for valgfrie uddannelseselementer i 3. semester og i 3. semester for valgfrie 

uddannelseselementer i 4. semester. Valget træffes i begge tilfælde ud fra skemaerne i Bilag 1 og Bilag 2.  
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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 fremgå af 

vejledning. Alle valgfrie uddannelseselementer i 3. og 4. semester har et omfang på 5 ECTS-point. 

 

3.4.4.1 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 af-

hjælpende og forebyggende 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. Flerårig planlægning af vedligehol-

delsesaktiviteter. 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 

 

 

 

 

Læringsmål - den studerende skal have: 

 

Viden om: 

 økonomiske, teoretiske og praktiske aspekter 

af drift og vedligeholdelse/FM. 

 

 fagområdets anvendte digitale værktøjer. 

 muligheder og begrænsninger vedr. drift og 

vedlige-holdelse/fm i forhold til en given byg-

ning 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 redskaber 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 portfolio bestående af 

en drift- og vedligeholdelsesplan for en eksiste-

rende bygning samt en drift- og vedligeholdelses-

plan for en ny bygning.  

 

Arbejdet bedømmes i  efter 7-trins-skalaen. 
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3.4.4.2 IKT-Ledelse 

 

Formål  

Formålet er at de studerende kvalificeres til at 

kunne varetage rollen som IKT-koordinator og 

opnår grundlæggende kompetencer i IKT-koordi-

nering samt udarbejdelse 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 bliver 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 

 mængdeudtræk 

 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 kommunikationsteknologi 

(IKT) i offentligt byggeri 

 Bekendtgørelse 119 om anvendelse af 

informations- og kommunikationsteknologi 

(IKT) i alment byggeri 

 Vejledninger for IKT-bekendtgørelserne. 

 

 

 

 

 

 

Digital aflevering og mangelliste  

 erfaringer fra nyt fængsel på Falster 

 8 anbefalinger til, hvordan man som bygherre 

stiller de rigtige krav til rådgiverens digitale 

aflevering. 

 

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 bygge-

modeller. 

Aflevering og bedømmelse 

Arbejdet uploades på byggeweb og bedømmes 

internt efter 7-trins-skalaen sammen med en 

multiple choice-test. 

  

http://bips.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jsomr%C3%A5de/det%20digitale%20byggeri#0
http://www.bygst.dk/media/17490/Case-1_BIM-hos-mindre-arkitektraadgiver.pdf
http://www.bygst.dk/media/17490/Case-1_BIM-hos-mindre-arkitektraadgiver.pdf
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3.4.4.3 Bæredygtigt byggeri 

 

Formål 

At opnå grundlæggende kendskab til Bæredygtigt 

byggeri, som arbejdsområde og beherskelse af de 

specielt bygningskonstruktørrelevante elementer 

heri. 

Indhold og form 

Forløbet er todelt: Med henblik på at opnå teore-

tisk indsigt i emnet bæredygtighed, arbejdes i 

første del med forskellige problemstillinger inden 

for området bæredygtighed. 

I anden del tages der udgangspunkt i konkrete 

byggerier, som de studerende analyserer og vur-

derer i relation til bæredygtighed.  De studerende 

skal i denne del tage kontakter til og interviewe 

et firma som arbejder med bæredygtigt byggeri.  

Målet med firmakontakten er at de studerende 

får viden om, hvorledes man griber et bæredyg-

tigt projekt an i praksis.  

Litteratur/materialer  

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 

vedligeholdelse 

 og forståelse for muligheder og begræns-

ninger vedr. bæredygtighed i forhold til et 

givet projekt. 

Færdigheder i: 

 at formidle faglige begreber om bæredygtig-

hed til samarbejdspartnere og forbrugere 

 at mestre de for branchen anvendte metoder 

og redskaber til anvendelse af materialer og 

metoder bæredygtigt. 

 

 

 

 

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 

bæredygtighed sammenholdes med praksis fra et 

aktuelt byggeri.  

Arbejdet bedømmes i  efter 7-trins-skalaen. 

  

http://www.dk-gbc.dk/
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3.4.4.4 Iværksætteri  

 

Formål 

Formålet er at sikre de studerende en entre-

prenant faglighed samt fokus på de muligheder, 

der er for en bygningskonstruktør nationalt såvel 

som internationalt.  

Indhold og form 

 innovativ metode 

 designprocesser 

 trendspotting 

 entreprenørskab. 

Der arbejdes med projekter de sikrer: 

 at de studerende erhverver sig forståelse for 

den iterative proces, der ligger i 

fagdisciplinen entreprenørskab 

 en metodisk erhvervelse ift. kommunikation 

og præsentation af egne forretningsideer 

 en kommerciel forståelse for salg, kunder og 

identificering af behov 

 en økonomisk indsigt, der udover projekte-

ring også indeholder forståelse, viden og 

kunnen vedr. budgetestimering. 

Litteratur/materialer 

Litteraturen vil bive sammensat af en række 

relevante tekster. Litteratur på engelsk kan 

forekomme – fx Osterwalder & Pigneur: Business 

Model Canvas (uddrag) og Hans Eibe Sørensen: 

Business developmentt (uddrag). 

 

Læringsmål – den studerende skal have: 

Viden om: 

 og indsigt i de entreprenelle processer fra 

idéskabelse til bæredygtig virksomhed 

 metoder til at identificere, udvikle og 

evaluere forretningsmuligheder i forbin-delse 

med virksomhedsopstart 

 have viden om indhold og nuancerne i 

forskellige typer af forretningsplaner og 

forretningsmodeller 

 

 

 

 de centrale styringsområder for den 

nystartede virksomhed (virksomhedstyper, 

organisering, finansiering, økonomi, salg- og 

markedsføring). 

Færdigheder i: 

 at anvende centrale teorier og metoder til at  

vurdere, begrunde og vælge relevante veje 

fra idéskabelse til bæredygtig projekt, forret-

ningsområde eller virksomhed 

 at vurdere og formidle forskellige forretnings-

muligheder til interessenter 

 at begrunde valg af model til forretnings-

model samt mestre de færdigheder, der 

kræves til udarbejdelsen af denne 

 at bidrage selvstændigt til og have viden om 

de centrale elementer for opstart af en ny 

virksomhed.  

Kompetencer i: 

 at håndtere situationer i forbindelse med 

identifikation, kritisk vurdering og udvikling af 

forretningsmuligheder 

 at reflektere over virksomhedens muligheder 

og udfordringer i forbindelse med etablering 

og drift og kunne tage stilling til eget bidrag 

til processen. 

Aflevering og bedømmelse 

Der udarbejdes en rapport, hvor den studerende 

beskriver principperne for deres virksomheds, 

opstart og videre drift.  

Omfang på 10 tekstsider (2400 anslag pr. side 

med mellemrum) eksklusiv forside, evt. illustra-

tioner, indholdsfortegnelse, kildeangivelse og 

bilag.  

Arbejdet bedømmes i  efter 7-trins-skalaen. 
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3.4.4.5 Anlæg – almen anlægsteknik 

 

Formål 

At opnå grundlæggende kompetencer i projekte-

ring og tilbudsgivning af anlægsarbejder på et 

mellemstort institutionsbyggeri med følgende 

delmål: 

1) terræn, vej- og flisebelægningsarbejde 
2) nedgravning af forsyningsledninger og 

kloakering 
3) mindre kompliceret betonarbejde med 

trækonstruktioner/forskallingssystemer 
(støbe-forme) 

4) stålarmering, stillads, montage af bygnings-
elementer. 

Indhold og form 

Indledningsvis en række øvelser i arbejdsmetoder 

og programmer med tilhørende teori og vejled-

ninger til de enkelte emner.  

Herefter udarbejdelse af udbudsmateriale på 

informationsniveau 4, hvilket omfatter emner 

som vejopbygning, parkeringsarealer, adgangs-

arealer, beplantninger mv. 

Der afsluttes med digital priskalkulation og tids-

planlægning på informationsniveau 5. 

 

Litteratur/materialer 

 ”Håndbog for anlægs- og bygningsarbejdere” 

 ”Vind Licitationen, håndbog i produktions-

orienteret bygningskalkulation”, Axel Chri-

stiansen, 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. 

 

 

 

 

Færdigheder i: 

 anvendelsen af regler for tilbudsgivning og 

tidsplanlægning og for økonomi- og 

tidsstyring af diverse anlægsarbejder.  

Kompetencer i: 

 projektering og mængdeberegning af 

materialer, arbejdsydelser samt diverse hjæl-

pemidler. 

Aflevering og bedømmelse 

Der afleveres færdigt udbudsmateriale af an-

lægsarbejder på et mellemstort institutionsbyg-

geri, samt færdig entreprenør-prissætning med 

tilhørende delelementer. 

 

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 
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3.4.4.6 Byggeledelse 

 

Formål 

Formålet er at opnå kendskab til problemstillin-

ger som relateres til ledelse af en byggeplads. 

Indhold og form 

 ledelsesformer i bygge- og anlægsbranchen  

 byggeledelse generelt, herunder styring af 

tid, økonomi og kvalitet  

 kvalitetsstyring, miljøledelse og arbejdsplads-

vurdering  

 konkrete byggesagers organisering, planlæg-

ning og gennemførelse  

 cases/rollespil.  

I løbet af semestret planlægges flere byggeplads-

besøg, hvor det primære er at deltage i bygge-

møder. 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: 

 byggeledelse teoretisk og metodisk 

 opfølgningsopgaverne der er i et byggeri 

 praksis anvendt teori og metode, samt kunne 

reflektere over professionens praksis og an-

vendelse af teori og metode inden for byg-

geledelse.  

Færdigheder i: 

 at anvende metoder og redskaber og mestre 

de færdigheder der knytter sig til byggele-

delse inden for professionen. 

 

 

 

 at vurdere praksisnære og teoretiske 

problemstillinger inden for byggeledelse, 

samt begrunde, vælge og argumentere for 

relevante løsningsmodeller inden for fagom-

rådet 

 at anvende metoder og redskaber og mestre 

byggesagers organisering, planlægning og 

gennemførelse, både under traditionelle 

samarbejdsformer og nye former for samar-

bejde (trimmet byggeri/lean construction). 

Kompetencer i: 

 kunne håndtere komplekse og udviklings-

orienterede situationer inden for bygge-

ledelse i arbejds- eller studiesammenhænge 

 selvstændigt kunne indgå i fagligt og tvær-

fagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden 

for rammerne af en professionel etik 

 kunne identificere egne læringsbehov og 

udvikle egen viden, færdigheder og kom-

petencer i relation til professionen inden for 

fagområderne: 

o Byggepladsindretning 

o Materialetransport og -oplagring 

o Hjælpemidler 

o Bemanding 

o Vejrlig 

o Arbejdsprocesser 

o Fremdrift- og stadeopgørelse. 

Aflevering og bedømmelse 

I løbet af kurset udarbejdes 3 kursusarbejder. 

Indholdet af disse  fastlægges i undervisningspla-

nen. 

Den studerende afleverer kursusarbejderne 

samlet i en rapport, som skal indeholde forside, 

forord, indledning, indholdsfortegnelse, kursusar-

bejder og den studerendes konklusion.  

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 
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3.4.5 Valgfrie uddannelseselementer i 5. semester 

I 5. semester er der 2 dele – et obligatorisk uddannelseselement, der svarer til 15 ECTS-point, og et valgfrit 

uddannelseselement, der ligeledes svarer til 15 ECTS-point.  

I valgdelen skal den studerende vælge enten at arbejde i projekteringsretningen eller i udførelsesretningen. 

Begge retninger er beskrevet tidligere under punktet 3.4.2 Professionsretninger på BK-uddannelsen.  

Den studerende foretager dette valg i slutningen af 4. semester og meddeler dette til Erhvervsakademi 

Sjælland. Se Bilag 4: Valgfrit uddannelseselement i 5. semester – professionsretning. Semesterkoordina-

toren for 5. semester orienterer også studerende i 4. semester nærmere om indhold og valg af 

professionsretning. 

Den studerendes valg af professionsretning integreres i den studerendes arbejde med det obligatoriske 

uddannelseselement Renovering, hvorfor evalueringen af det valgfrie uddannelseselement også foretages 

sammen med eksamen i det obligatoriske uddannelseselement. Derfor er de bundne forudsætninger, 

prøveformen, tilrettelæggelsen og bedømmelsen de samme som ved denne eksamen. 

3.4.6 Valgfrit uddannelseselement i 7. semester: Speciale 

Specialet i 7. semester er en rapport, der gennemføres som en individuel 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 5: Valgfrit uddannelseselement i 7. semester – speciale 

Bundne forudsætninger 

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 vejlederen og 

dokumentere, at der har været en løbende dialog.  

Prøveform 

Et skriftligt arbejde med et omfang på minimum 30 og maximum 40 normalsider (2400 tegn pr. side) + evt. 

bilag. Krav til afleveringsform: 3 eksemplarer i papirform samt 3 CD’er indeholdende specialet samt bilag. 

Alle eksemplarer skal være samlet med spiral- eller limryg. CD’erne skal medfølge i lomme indlimet i 

specialerne. 

Tilrettelæggelse 

Prøven er tilrettelagt som et individuelt skriftligt arbejde, der bedømmes uden mundtligt forsvar. 

Bedømmelse 

Specialet bedømmes eksternt efter 7-trinsskalaen og skal som minimum bestås med karakteren 02. 

Bedømmelsen foretages af vejlederen og en censor. 
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3.5 Praktik 
Der er obligatoriske praktikperioder på både BT- og BK-uddannelsen. På begge uddannelser er praktikken 

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 praktiske forhold og anvendte 

metode, processer og arbejdsmæssige funktioner i en virksomhed. 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 enkelte studerende. 

På BT-uddannelsen indeholder praktikken 15 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester (se 

Figur 2). Læringsmålene er beskrevet i den fælles studieordning i kapitel 3.3.4.1 Praktik. 

På BK-uddannelsen ineholder praktikken 30 ECTS-point og er placeret i 6. semester (se Figur 4 ). 

Læringsmålene er beskrevet i den fælles studieordning i kapitel 3.3.7 Uddannelsens praktik (6. semester 

BK) 

3.5.1 Regler for praktikkens gennemførelse 

Praktikperioden kan afvikles i udlandet. Se også kapitel 4 Internationalisering. 

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 læringsmål den 

studerende har opstillet i samarbejde med praktikkoordinator og praktiksted, idet praktikkoordinatoren 

besøger alle praktiksteder i region Sjælland.  

3.6 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 kompetencegivende 

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 læringsbehov og derudover bliver i stand 

til at tilegne sig den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder, som i løbet af studiet gør den 

studerende til en kompetent bygningskonstruktør/byggetekniker, der er i stand til at skabe faglig fornyelse 

inden for professionsområdet. 

3.6.1 Differentieret undervisning 

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 mulighed for at tilegne sig 

studiekompetencer, der rækker ud over den foretrukne læringsstil, hvilket giver 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 
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forandringssamfund. Undervisningen gennem uddannelsen vil være en kombination af formidling via 

traditionel undervisning, øvelser, selvstudier, ledet diskussion og projektarbejde. I hvert obligatorisk 

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 lovmæssige grundlag 

danner den overordnede ramme fulgt op af denne studieordning og undervisningsplanerne for det enkelte 

obligatorisk uddannelseselement.  

Undervisningsforløbene bliver tilrettelagt med henblik på faglig 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 relation til 

professionen.  

3.6.2 Semesterkoordinator 

I hvert semester er der en koordinator, som i samråd med de øvrige undervisere i semesteret koordinerer 

undervisningen mellem de forskellige fag, så den passer med det tværfaglige projekt og læringsmålene i det 

obligatoriske uddannelseselement. Koordinatoren sørger for, at det skriftlige oplæg til det tværfaglige 

projekt er klar ved semesterstart og at eksamensplanen er klar ved semesterets slutning. Undervejs i 

semesteret afholdes en række koordineringsmøder, hvor koordinatoren i samråd med underviserne i 

semesteret følger op på den planlagte undervisning.  

3.7 Læsning af tekster på fremmedsprog 
Artikler og lignende 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 

adgangsbetingelser. 

4 Internationalisering 
I overensstemmelse med EASJ’s målsætning om internationalisering kan studerende tage en del af 

uddannelsen i udlandet. EASJ har nedsat et hold af internationale mobilitetsambassadører til at facilitere de 

studerende, som har ønsker om et studie- og/eller praktikophold i udlandet.  

Proceduren ved ansøgning om udlandsophold er fastsat af EASJs internationale ledelse i samråd med 

mobilitetssambassadørerne. Proceduren er detaljeret beskrevet på EASJs hjemmeside og den relevante 

mobilitetsambassadør hjælper den studerende med det praktiske arbejde i forbindelse med ansøgningen, 

gennemførelsen og efterbehandlingen af opholdet.  

4.1 Uddannelse i udlandet 
Der er mulighed for at komme på udvekslingsophold i udlandet på op til ½ år i løbet af uddannelsen. Det er 

mest hensigtsmæssigt at dette foregår i 5. semester. Det er også muligt at tage praktikophold på op til ½ år 

i udlandet. 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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4.2 Aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner om parallelforløb 
Erhvervsakademi Sjælland har Erasmus+ udvekslingsaftaler med Waterford Institute of Technology i Irland 

(www.wit.ie) og Mitt Universitetet i Östersund i Sverige (www.miun.se), hvor bygningskonstruktør-

studerende kan følge lignende uddannelser i 5. semester. Ved ophold på en af disse to institutioner kan den 

studerende ansøge om støtte fra Europakommissionens Erasmus+ program.  

Hvis den studerende ønsker ophold på en anden, selvvalgt institution (i eller uden for EU), skal institutionen 

godkendes af studieledelsen og en den relevante internationale mobilitetsambassadør. I forbindelse med 

dette må den studerende påregne, at påtage sig en større del af arbejdet med at etablere kontakten med 

institutionen. Se også 6.2.2 Meritaftaler for fag, omfattet af studieordningens institutionsdel. 

5 Prøver og eksamen på uddannelsen 
Prøver og eksamener i 1.-3. semester er fælles for BT- og BK-uddannelsen. Efter 3. semester fortsætter BT-

studerende i et særligt afsluttende 4. semester med praktik og afsluttende projekt på 

kvalifikationsrammens niveau 5. BK-studerende fortsætter uddannelsen i et 4. semester på 

kvalifikationsrammens niveau 6, som viderefører forløbet i de sidste fire semestre af BK-uddannelsen frem 

til den afsluttende eksamen i 7. semester.  

Se skematisk oversigt i 5.2 Placering af prøverne i uddannelsesforløbet 

5.1 Prøverne på uddannelsen 
I det følgende beskrives prøver og eksamen på hvert semester, så det fremgår hvilke prøveformer, 

formkrav og eventuelle bundne forudsætninger, den studerende skal leve op til for at få adgang til eksamen 

i det pågældende semester. Det beskrives også om prøven er tilrettelagt som individuel eksamen eller 

gruppeeksamen og om bedømmelsen er ekstern eller intern.  

Bundne forudsætninger betyder, at en studerende, der ikke opfylder kravene i de bundne forudsætninger, 

ikke har adgang til eksamen og har brugt en prøvegang.  

5.1.1 Prøver i 2. semester 

I slutningen af 2. semester afholdes en eksamen, som omfatter 1. og 2. semesters obligatoriske 

uddannelseselementer Boligbyggeri og Byggeri op til 2½ etage og indeholder 60 ECTS-point.  

5.1.1.1 Prøveform 

Eksamensformen er en mundtlig prøve ud fra en portfolio, hvor portfolien og den mundtlige del vægtes 

med hver 50 %. Portfolien består af et udvalg af pdf-filer og udskrevne dokumenter fra semesterets 

tværfaglige projekt. Øvrige krav til portfolien fremgår af semesterplanen. 

5.1.1.2 Bundne forudsætninger 

Den studerende skal deltage i intro-dagene i begyndelsen af semesteret, tværfaglige opgaver skal afleveres 

til tiden og emneugekurser skal bestås med minimum 02 efter 7-trinsskalaen. Desuden skal den studerende 

i slutningen af 1. semester udarbejde og fremlægge en portfolio, som omfatter det tværfaglige projekt og 

imødekommer læringsmålene i 1. semester. Studerende på blended learning har endvidere obligatorisk 

fremmøde til intro-dage og min. 75 % af F2F-sessionerne.  

http://www.wit.ie/
http://www.miun.se/
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5.1.1.3 Tilrettelæggelse 

Prøven er tilrettelagt som en 40 minutters individuel eksamen, som består af en fremlæggelse, hvor den 

studerende mundtligt præsenterer et udvalg af portfolien, og af en spørgerunde, hvor underviserne og 

censor spørger ind til portfolien og det fremlagte.  

5.1.1.4 Bedømmelse 

Prøven bedømmes eksternt efter 7-trinsskalaen og skal som minimum bestås med karakteren 02. 

Bedømmelsen foretages af tre af holdets undervisere sammen med en ekstern censor.  

 

5.1.2 Prøver i 3. semester 

I slutningen af 3. semester afholdes en eksamen, som omfatter det obligatoriske uddannelseselement 

Erhverv og præfabrikation og indeholder 25 ECTS-point.  

Udover de 25 ECTS-point i den obligatoriske prøve skal den studerende i 3. semester have et valgfrit 

uddannelseselement på 5 ECTS-point. Eksamensformen for de enkelte valgfag er beskrevet i kapitel 3.4.4 

Valgfrie uddannelseselementer i 3. og 4. semester.  

5.1.2.1 Prøveform 

Eksamensformen er en mundtlig prøve ud fra en portfolio, hvor portfolien og den mundtlige del vægtes 

med hver 50 %. Portfolien består af et udvalg af pdf-filer og udskrevne dokumenter fra semesterets 

tværfaglige projekt. Øvrige krav til portfolien fremgår af semesterplanen. 

5.1.2.2 Bundne forudsætninger 

Den studerende skal deltage i intro-dagene i begyndelsen af semesteret, tværfaglige opgaver skal afleveres 

til tiden og emneugekurser skal bestås med minimum 02 efter 7-trinsskalaen. Desuden er der for 

studerende på blended learning obligatorisk fremmøde til intro-dage og min. 75 % af F2F-sessionerne.  

5.1.2.3 Tilrettelæggelse 

Prøven er tilrettelagt som en individuel eksamen, som består først af en gruppefremlæggelse, hvor en 

gruppe på tre studerende præsenterer et udvalg af portfolien mundtligt, og dernæst af en individuel 

spørgerunde, hvor bedømmerne spørger ind til portfolien og det fremlagte. Tidsrammen for eksamen er 70 

minutter for grupper på tre studerende. Ved grupper på 2 eller 4 studerende justeres tidsrammen 

forholdsvist.  

5.1.2.4 Bedømmelse 

Prøven bedømmes internt efter 7-trinsskalaen og skal som minimum bestås med karakteren 02. 

Bedømmelsen foretages af tre af holdets undervisere.  

 

5.1.3 Prøver i 4. semester BT (slutsemesteret på BT-uddannelsen) 

Efter 1. halvdel af 4. semester afslutter BT-studerende et obligatorisk praktikforløb som omfatter 15 ECTS-

point og i slutningen af semesteret afsluttes med et afgangsprojekt ligeledes på 15 ECTS-point. 

5.1.3.1 Praktik 

Praktikken er tilrettelagt som et 10 ugers praktikforløb, der omfatter 15 ECTS-point. Læs også om 

praktikforløbet og reglerne for dets gennemførelse i kapitel 3.5 Praktik 
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Prøveform 

Et skriftligt arbejde, som har form som en rapport med en redegørelse for praktikforløbets aktiviteter og 

refleksioner over de personlige læringsmål. Mere præcise krav til praktikrapporten fremgår af et særskilt 

skriftligt oplæg fra praktikkoordinatoren. 

Bundne forudsætninger 

Det er en bunden forudsætning, at den studerende har gennemført praktikforløbet. Der er mødepligt på 

praktikstedet, og den studerende skal føre praktikdagbog/logbog. 

Tilrettelæggelse 

Prøven er tilrettelagt som et individuelt skriftligt arbejde, der bedømmes uden mundtligt forsvar. 

Bedømmelse 

Praktikrapporten bedømmes internt efter 7-trinsskalaen og skal som minimum bestås med karakteren 02. 

Bedømmelsen foretages af praktikkoordinatoren i fællesskab med en af underviserne på uddannelsen. 

5.1.3.2 Afgangsprojekt 

Afgangsprojektet omfatter 15 ECTS-point. Kravene til afgangsprojektet (herunder betydningen af 

formulerings- og staveevner) fremgår af kapitel 5.5 Krav til det afsluttende projekt 

Prøveform 

Eksamensformen er en mundtlig prøve ud fra en portfolio, hvor portfolien og den mundtlige del vægtes 

med hver 50 %. Portfolien består af et udvalg af pdf-filer og udskrevne dokumenter fra semesterets 

tværfaglige projekt. Mere præcise krav til portfolien fremgår af et særskilt skriftligt oplæg fra 

semesterkoordinatoren. 

Bundne forudsætninger 

Den studerende er forpligtet til at kunne dokumentere kontakten med vejledere. 

Tilrettelæggelse 

Prøven er tilrettelagt som en 50 minutters individuel eksamen, som består af en fremlæggelse, hvor den 

studerende mundtligt præsenterer et udvalg af portfolien, og af en spørgerunde, hvor holdets undervisere 

og en censor spørger ind til portfolien og det fremlagte. 

  

Bedømmelse 

Prøven bedømmes eksternt efter 7-trinsskalaen og skal som minimum bestås med karakteren 02. 

Bedømmelsen foretages af holdets undervisere sammen med en ekstern censor.  

5.1.4 Prøver i 4. semester BK 

I slutningen af 4. semester afholdes en eksamen, som omfatter det obligatoriske uddannelseselement 

Etageboligbyggeri over 3 etager og indeholder 25 ECTS-point.  

Udover de 25 ECTS-point i den obligatoriske prøve skal den studerende i 4. semester have et valgfrit 

uddannelseselement på 5 ECTS-point. Eksamensformen for de enkelte valgfag er beskrevet i kapitel 3.4.4 

Valgfrie uddannelseselementer i 3. og 4. semester. 
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5.1.4.1 Prøveform 

Eksamensformen er en mundtlig prøve ud fra en portfolio, hvor portfolien og den mundtlige del vægtes 

med hver 50 %. Portfolien består af et udvalg af pdf-filer og udskrevne dokumenter fra semesterets 

tværfaglige projekt. Øvrige krav til portfolien fremgår af semesterplanen. 

5.1.4.2 Bundne forudsætninger 

Der er bundne forudsætninger for at få adgang til eksamen: Den studerende skal deltage i intro-dagene i 

begyndelsen af semesteret, tværfaglige opgaver skal afleveres til tiden og emneugekurser skal bestås med 

minimum 02 efter 7-trinsskalaen. Den studerende skal deltage i de planlagte evalueringer. Desuden er der 

for studerende på blended learning obligatorisk fremmøde til intro-dage og min. 75 % af F2F-sessionerne.  

5.1.4.3 Tilrettelæggelse 

Prøven er tilrettelagt som en individuel eksamen, som består først af en gruppefremlæggelse, hvor en 

gruppe på tre studerende præsenterer et udvalg af portfolien mundtligt, og dernæst af en individuel 

spørgerunde, hvor bedømmerne spørger ind til portfolien og det fremlagte. Tidsrammen for eksamen er 

100 minutter for grupper på tre studerende. Ved grupper på 2 eller 4 studerende justeres tidsrammen 

forholdsvist.  

5.1.4.4 Bedømmelse 

Prøven bedømmes internt efter 7-trinsskalaen og skal som minimum bestås med karakteren 02. 

Bedømmelsen foretages af tre af holdets undervisere.  

5.1.5 Prøver i 5. semester 

I slutningen af 5. semester afholdes en eksamen, som omfatter det obligatoriske uddannelseselement 

Renovering og indeholder 15 ECTS-point. 

Udover de 15 ECTS-point i den obligatoriske prøve skal den studerende i 5. semester have et valgfrit 

uddannelseselement på 15 ECTS-point. Eksamensformen for det valgfrie uddannelseselement på 5. 

semester beskrevet i kapitel 3.4.5 Valgfrie uddannelseselementer i 5. semester. 

5.1.5.1 Prøveform 

Eksamensformen er en mundtlig prøve ud fra en portfolio, hvor portfolien og den mundtlige del vægtes 

med hver 50 %. Portfolien består af et udvalg af pdf-filer og udskrevne dokumenter fra semesterets 

tværfaglige projekt. Øvrige krav til portfolien fremgår af semesterplanen. 

5.1.5.2 Bundne forudsætninger 

Der er bundne forudsætninger for at få adgang til eksamen: Den studerende skal deltage i intro-dagene i 

begyndelsen af semesteret, tværfaglige opgaver skal afleveres til tiden og emneugekurser skal bestås med 

minimum 02 efter 7-trinsskalaen. Den studerende skal deltage i den planlagte midtvejsevaluering. Desuden 

er der for studerende på blended learning obligatorisk fremmøde til intro-dage og min. 75 % af F2F-

sessionerne.  

5.1.5.3 Tilrettelæggelse 

Prøven er tilrettelagt som en individuel eksamen, som består først af en gruppefremlæggelse, hvor en 

gruppe på to studerende præsenterer et fælles udvalg af en portfolio mundtligt, og dernæst af en 

individuel fremlæggelse med fokus på den valgte professionsretning. Til slut en spørgerunde, hvor 

bedømmerne spørger ind til portfolien og det fremlagte. Tidsrammen for eksamen er 70 minutter for 

grupper på 2 studerende. Ved grupper på 3 studerende eller en enkelt studerende justeres tidsrammen 

forholdsvist.  
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5.1.5.4 Bedømmelse 

Prøven bedømmes internt efter 7-trinsskalaen og skal som minimum bestås med karakteren 02. 

Bedømmelsen foretages af tre af holdets undervisere.  

5.1.6 Prøver i 6. semester 

I slutningen af 6. semester, som er tilrettelagt som et 20 ugers praktikforløb, der omfatter 30 ECTS-point, 

afleveres en praktikrapport. Læs også om praktikforløbet og reglerne for dets gennemførelse i 3.5 Praktik 

5.1.6.1 Prøveform 

Et skriftligt arbejde, som har form som en rapport med en redegørelse for praktikforløbets aktiviteter og 

refleksioner over de personlige læringsmål.  

5.1.6.2 Bundne forudsætninger 

Det er en bunden forudsætning, at den studerende har gennemført praktikforløbet. Der er mødepligt på 

praktikstedet, og den studerende skal føre praktikdagbog/logbog. 

5.1.6.3 Tilrettelæggelse 

Prøven er tilrettelagt som et individuelt skriftligt arbejde, der bedømmes uden mundtligt forsvar. 

5.1.6.4 Bedømmelse 

Praktikrapporten bedømmes internt efter 7-trinsskalaen og skal som minimum bestås med karakteren 02. 

Bedømmelsen foretages af praktikkoordinatoren i fællesskab med et skiftende hold af uddannelsens 

undervisere. 

 

5.1.7 Prøver i 7. semester (slutsemesteret på BK-uddannelsen) 

I slutningen af 7. semester afholdes en eksamen, som omfatter det obligatoriske uddannelseselement 

Bachelorprojekt og indeholder 20 ECTS-point. 

Udover de 20 ECTS-point i den obligatoriske prøve skal den studerende i 7. semester have et valgfrit 

uddannelseselement på 10 ECTS-point, som er tilrettelagt som et speciale.  

5.1.7.1 Speciale 

Det valgfrie uddannelseselement i 7. semester har form som et skriftligt speciale, der omfatter 10 ECTS-

point. Eksamensformen for det valgfrie uddannelseselement i 7. semester er beskrevet i kapitel 3.4.6 

Valgfrit uddannelseselement i 7. semester: Speciale 

5.1.7.2 Bachelorprojekt 

Bachelorprojektet omfatter 20 ECTS-point. Kravene til bachelorprojektet (herunder betydningen af 

formulerings- og staveevner) fremgår af kapitel 5.5 Krav til det afsluttende projekt. 

Prøveform 

Eksamensformen er en mundtlig prøve ud fra en portfolio, hvor portfolien og den mundtlige del vægtes 

med hver 50 %. Portfolien består af et udvalg af pdf-filer og udskrevne dokumenter fra semesterets 

tværfaglige projekt. Mere præcise krav til portfolien fremgår af et særskilt skriftligt oplæg fra 

semesterkoordinatoren. 

Bundne forudsætninger 

Den studerende er forpligtet til at kunne dokumentere kontakten med vejledere. 
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Tilrettelæggelse 

Prøven er tilrettelagt som en 60 minutters individuel eksamen, som består af en fremlæggelse, hvor den 

studerende mundtligt præsenterer et udvalg af portfolien, og af en spørgerunde, hvor underviserne og 

censor spørger ind til portfolien og det fremlagte. 

 

Bedømmelse 

Prøven bedømmes eksternt efter 7-trinsskalaen og skal som minimum bestås med karakteren 02. 

Bedømmelsen foretages af holdets undervisere sammen med en ekstern censor.  

 

5.2 Placering af prøverne i uddannelsesforløbet 
Nedenfor ses en skematisk oversigt over prøver med ects-point og bundne forudsætninger (BF) på 

uddannelsen. Udover prøverne i skemaet er der i begyndelsen af 1. semester en studiestartsprøve, som er 

nærmere beskrevet i kapitel 5.10 Studiestartsprøve. 

Prøverne i 1.-3. semester er ens for BT- og BK-uddannelsen, men for overskuelighedens skyld er det 

illustreret i to skemaer.  

5.2.1 Skematisk oversigt over prøver på BT-uddannelsen 

Semester Obligatorisk 
uddannelseselement 

Valgfrit 
uddannelseselement 

Emneugeforløb Praktik 

1. semester BF  BF  

2. semester 60 ects  BF  

3. semester 25 ects 5 ects BF  

4. semester 15 ects (afg.projekt)   15 ects 

 

5.2.2 Skematisk oversigt over prøver på BK-uddannelsen 

Semester Obligatorisk 
uddannelseselement 

Valgfrit 
uddannelseselement 

Emneugeforløb Praktik 

1. semester BF  BF  

2. semester 60 ects  BF  

3. semester 25 ects 5 ects BF  

4. semester 25 ects 5 ects BF  

5. semester 15 ects 15 ects BF  

6. semester    30 ects 

7. semester 20 ects (bachelorpr.) 10 ects (speciale)   

 

5.3 Førsteårsprøven 
For både BT- og BK-uddannelsen gælder, at prøverne i 2. semester skal være bestået indenfor 2 år, før 

uddannelsen kan fortsættes. 

5.4 Krav til skriftlige opgaver og projekter 
Kravene til projekter og skriftlige opgaver fremgår af læringsmålene for enkelte uddannelseselementer. For 

de obligatoriske uddannelseselementer er kravene beskrevet i studieordningens fællesdel i afsnit 3.3-3.5, 

og for de valgfrie uddannelseselementer er de beskrevet i institutionsdelen i afsnit 3.8. 
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5.5 Krav til det afsluttende projekt 
Det afsluttende eksamensprojekt på BT-uddannelsen og bachelorprojektet på BK-uddannelsen evalueres 

ved en ekstern prøve, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal 

dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.  

Prøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde 

sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået.  

Den studerendes præstation ved eksamen vurderes ud fra følgende vurderingskriterier, som indgår i en 

helhedsvurdering: 

 den studerendes faglige færdigheder og faglige viden,  

 den studerendes arbejdsmetoder og arbejdsresultater,  

 dokumentation og formidling, samt 

 opgaveløsningens sammenhæng og overskuelighed.  

Bedømmelsen sker på grundlag af en samlet vurdering af projektet, forelæggelsen og det mundtlige 

forsvar. Det mundtlige forsvar tjener til bedømmelsen af den studerendes forståelse for projektet og 

graden af selvstændighed i opgaveløsningen. Vægtning af projekt og mundtligt forsvar i det afsluttende 

eksamensprojekt respektive bachelorprojekt er 50 % til hver. Hvor projektet er affattet og forelægges på 

dansk, indgår den studerendes stave- og formuleringsevne med vægten ¼ og den faglige del med ¾. 

De faglige krav til det afsluttende projekt på BT-uddannelsen fremgår af fællesdelen af studieordningen i 

kapitel 3 3.3.4.2.Det afsluttende eksamensprojekt 

De faglige krav til det afsluttende projekt på BK-uddannelsen fremgår af fællesdelen af studieordningen i 

kapitel 3.3.8 Bachelorprojektet (7. semester BK) 

Læs også om prøveformen for det afsluttende eksamensprojekt på BT-uddannelsen i 5.1.3.2 Afgangsprojekt 

og til BK-uddannelsen i 5.1.7.2 Bachelorprojekt 

5.5.1 Hvad betyder formulerings- og staveevner for bedømmelsen? 

Formulerings- og staveevner tæller med i bedømmelsen, som en del af formidlingen. I den samlede 

bedømmelse tæller formidlingen 25 % og det faglige indhold 75 %. For studerende med andet modersmål 

end dansk eller engelsk kan der gives dispensation herfor – se 5.9 Det anvendte sprog ved prøverne. 

 

5.6 Anvendelse af hjælpemidler 
Brug af hjælpemidler – herunder elektroniske er tilladt. Det er dog som udgangspunkt ikke tilladt at benytte 

kommunikationsudstyr, herunder mobiltelefoner og trådløs datakommunikation.  

Hvis der ved nogle prøver er særlige regler om hjælpemidler angives det i forbindelse med beskrivelsen af 

prøveformen i det pågældende uddannelseselement.  

5.7 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 nødvendigt for at ligestille 



Studieordning  Byggetekniker og bygningskonstruktør Efterår 2016 

Erhvervsakademi Sjælland Femøvej 3, 4700 Næstved Side 49 af 59 
 

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. 

5.8 Syge- og omprøver 
En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller 

af andre årsager, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i 

uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme 

eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. 

5.9 Det anvendte sprog ved prøverne 
Eksamen afholdes på dansk. I semestre, hvor der undervises i engelsk, udarbejdes og fremlægges en del af 

materialet på engelsk. 

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 senest 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 stave- og 

formuleringsevne indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet eller afgangsprojekt. Ansøgningen 

sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. 

5.10 Studiestartsprøve 
Studiets pædagogik er overvejende baseret på projektorganiseret undervisning, hvor man som studerende 

arbejder både individuelt, og sammen med 2-3 andre studerende i grupper. 

Den studerendes mulighed for optimal læring er derfor afhængig af, at der på holdet/i klassen skabes et 

”lærende miljø” og ”en lærende organisation”. For at det kan etableres, er det af stor vigtighed, at den 

studerende er studieaktiv, og med studieaktiv menes, at man er til stede sammen med sine 

medstuderende, både når der er teoriundervisning, og når der er gruppearbejde. 

For studerende på blended learning er studieaktivitet, at de studerende deltager aktivt i online-

sessionerne, og på F2F, samt at de løbende har kontakt til de øvrige studerende. 

For at sikre, at den studerende er studieaktiv, og for at introducere værktøjer til løbende selvrefleksion over 

egen læring, gennemføres studiestartsprøve ca. 3-4 uger efter studiestart. Prøven er skriftlig.  

På baggrund af den skriftlige besvarelse indstiller de involverede undervisere til studieledelsen om prøven 

er ”bestået”, eller ikke ”bestået”. Hvis den studerende ikke umiddelbart har ”bestået” prøven, 

gennemføres fornyet prøve umiddelbart efter. Den studerende har kun 2 forsøg til at bestå 

studiestartsprøven og bedømmelsen kan ikke ankes. 

Såfremt prøven ikke bestås inden for de to forsøg, har den studerende ikke krav på at kunne forsætte i sit 

uddannelsesforløb, og bliver derfor udmeldt.  

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette. 
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5.11 Brug af egne og andres arbejder (plagiat) 
Projekter og øvrigt materiale i forbindelse med prøver skal udarbejdes af den studerende selv. 

Hvis den studerende udgiver andres arbejde for at være sit eget (plagiat) eller anvender eget tidligere 

bedømt arbejde uden kildehenvisning, bliver den studerende bortvist fra prøven. 

Bortvisning kan også ske efter at prøven er afholdt.  

Bortvisning fra en prøve pga. snyd betyder at en eventuel givet karakter bortfalder, samt at den studerende 

har brugt et prøveforsøg. 

Om plagiat se www.stopplagiat.nu. 

5.12 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen 
Snyd til prøver og eksamen behandles efter reglerne i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede 

videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).   

Hvis en studerende snyder til en prøve, bliver den studerende bortvist fra prøven. 

Hvis der snydes under skærpende omstændigheder, kan den studerende bortvises fra uddannelsen i en 

kortere eller længere periode. Med bortvisningen for snyd under skærpende omstændigheder følger en 

skriftlig advarsel, om at gentagelse kan medføre varig bortvisning fra uddannelsen. Snyd er eksempelvis: 

 uretmæssigt at modtage hjælp under prøven 

 uretmæssigt at give hjælp til andre under prøven 

 at udgive andres arbejde for sit eget (plagiat – se www.stopplagiat.nu) 

 at anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning 

 at anvende hjælpemidler, som ikke er tilladte til den pågældende prøve. 
 

Bortvisning fra en prøve pga. snyd betyder at karakteren bortfalder, samt at den studerende har brugt et 

prøveforsøg. 

Hvis en studerende udviser forstyrrende adfærd under en prøve, kan institutionen bortvise den studerende 

fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel. 

6 Andre regler for uddannelsen 
I det følgende beskrives regler om mødepligt, merit, vurderingskriterier for studieaktivitet og retningslinjer 

ved udskrivning (udmeldelse) af studiet. 

6.1 Regler om mødepligt 
I følge LEP-bekendtgørelsens § 5 har den studerende pligt til at deltage i uddannelsesforløbet efter regler 

fastsat i studieordningen. I overensstemmelse hermed er der på EASJ mødepligt til dele af uddannelsen. De 

generelle reglern for mødepligt er sammenfattet i nedenstående punktopstilling. 

 der er obligatorisk fremmøde til introdage 

 der er mødepligt på studiet i 1.-5. semester - der registreres fravær i 1. og 2. semester  

 ved fravær over 15 % vurderes om den studerende er studieaktiv 

 fraværsprocenten vurderes tre gange pr. semester 

http://www.stopplagiat.nu/
http://www.stopplagiat.nu/
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 for studerende på blended learning vurderes den studerendes studieaktivitet efter hvor meget der 

deltages i class live-sessionerne, ved opgaveaflevering ved deltagelse i f2f-dagene (minimum 75 % pr. 

semester). 

Se også kapitel 6.3.Kriterier for vurdering af studieaktivitet. 

6.2 Merit 
De generelle regler for merit på uddannelsen fastsættes for obligatoriske uddannelseselementer i den 

fælles studieordning, mens reglerne for uddannelseselementer specifikt på EASJ fastsættes i 

institutionsdelen af studieordningen. De generelle regler beskrives nedenfor i 6.2.1, mens de specifikke 

regler beskrives i 6.2.2  

6.2.1 Meritaftaler for fag, omfattet af studieordningens fællesdel 

Merit gør det muligt for den studerende at bygge videre på allerede erhvervede kvalifikationer og derved 

undgå dobbeltuddannelser og det ressourcespild, der for den studerende og samfundet er forbundet 

hermed. Den studerende har ret til merit, hvis betingelserne herfor i øvrigt er til stede. 

Merit er resultatet af institutionens vurdering af, hvorvidt tidligere gennemførte undervisningsforløb svarer 

til teoretiske dele af bygningskonstruktøruddannelsen, samt hvorvidt kvalifikationer opnået gennem 

beskæftigelse svarer til de mål, der er fastsat for det praktikforløb, der indgår i uddannelsen. Merit gives 

som egentlig tidsmæssig afkortning af uddannelsen eller som fritagelse for dele af uddannelsen – afhængig 

af hvorledes uddannelsen konkret er tilrettelagt. Merit for centrale dele af en uddannelse kræver en høj 

grad af identitet mellem tidligere gennemført uddannelses- og praktikforløb og 

bygningskonstruktøruddannelsen.  

Meritvurderingen foretages på grundlag af dokumenteret gennemført undervisning og beskæftigelse. 

Dokumentation for gennemført undervisning vil almindeligvis være formelle prøve- og eksamensbeviser 

samt kursus- og uddannelsesbeviser. I relation til beskæftigelse vil dokumentation herfor almindeligvis 

være ansættelsesbeviser, udtalelser og lignende. 

Merit kan gives alene på grundlag af formel dokumentation. 

Klager over afslag på merit kan indbringes for Kvalifikationsnævnet i Uddannelses- og 

Forskningsministeriet. 

6.2.2 Meritaftaler for fag, omfattet af studieordningens institutionsdel 

Erhvervsakademi Sjælland godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af dokumentation for 

gennemførte uddannelseselementer 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. 

Merit ved studieophold og praktik i udlandet gives af studielederen i samråd uddannelsens internationale 

mobilitetsambassadør evt. med inddragelse af relevante undervisere. Ved Studieophold kontakter  den 

studerende mobilitetsambassadøren, som hjælper med udfyldesen af et ansøgningsskema  - en course 

credit application form, som er obligatorisk i forbindelse med udlandsophold. Proceduren er detaljeret 

beskrevet på EASJ’s hjemmeside på http://www.easj.dk/kom-ud-i-verden/. Se også kapitel 4 

Internationalisering. 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/klager-over-merit/om-naevnet
http://www.easj.dk/wp-content/uploads/2016/04/Course-Credit-Application-Form_Outgoing-Study-Abroad_2016.docx
http://www.easj.dk/wp-content/uploads/2016/04/Course-Credit-Application-Form_Outgoing-Study-Abroad_2016.docx
http://www.easj.dk/kom-ud-i-verden/
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6.3 Kriterier for vurdering af studieaktivitet 
Studieaktivitet vurderes på baggrund af fravær og opgaveaflevering. Fravær vurderes i forhold til reglerne 

om mødepligt. Opgaveaflevering vurderes i forhold til mængden og arten af afleverede opgaver. 

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 fremadrettet 

håndhæves. 

6.4 Udskrivning ved manglende studieaktivitet 
Indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en 

sammenhængende periode på mindst 1 år. 

6.5 Dispensationsregler 
EASJ kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af EASJ eller i fællesskab med de 

øvrige udbydere af uddannelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 

Se også 5.9 Det anvendte sprog ved prøverne om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne 

indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet eller afgangsprojekt. 

6.6 Klager 
Klager over prøver behandles efter reglerne eksamensbekendtgørelsens kapitel 10 og 11 i § 40-52, som 

indeholder en detaljeret gennemgang af proceduren og reglerne. 

Hvornår skal du klage? Klager over eksamensforløb og karaktergivning skal indsendes senest 14 dage efter 

at bedømmelsen (karakteren) er blevet meddelt eller offentliggjort. 

Hvordan skal du klage? Du skal – individuelt - indgive en skriftlig og begrundet klage til studielederen på 

uddannelsen. Klager der indgives af flere studerende i fællesskab kan blive afvist.  

Hvad kan du klage over? Du kan klage over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen 

(karakteren). 

Hvem behandler klagen? Klager behandles normalt af studieledelsen. Undtaget er dog klager over 

prøvegrundlaget, hvis prøven er udstedt af Styrelsen for Videregående Uddannelser. I disse tilfælde 

videresendes klagen til Styrelsen sammen med EASJ’s udtalelse. 

Hvordan behandles klagen? 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. 
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Erhvervsakademi Sjælland afgør klagen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens 

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 klageren ikke 

får medhold. 

Erhvervsakademi Sjælland skal straks give den studerende og bedømmerne meddelelse om afgørelsen. Går 

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

er afgivet. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Er bevis udstedt, skal 

Erhvervsakademi Sjælland inddrage beviset, indtil bedømmelsen foreligger, og eventuelt udstede 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 Erhvervsakademi 

Sjællands Bedømmerne meddeler Erhvervsakademi Sjælland resultatet af ombedømmelsen vedlagt en 

skriftlig begrundelse for bedømmelsen. Erhvervsakademi Sjælland giver den studerende meddelelse om 

bedømmelsen og begrundelsen for bedømmelsen. 

Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. 
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Bilag 

Bilag 1: Valgfrit uddannelseselement i 3. og 4. semester  

 

Praktisk information 

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

valgfag.  

Ved byggepladsbesøg og studiebesøg i forbindelse med valgfag, afholder den studerende selv 

transportudgifter og evt. udgifter til sikkerhedssko, hjelm, refleksvest osv.   

Hold på tværs af semestre  

Alle studerende i 3.-4. semester 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 studerende 

skal angive 3 ønsker i prioriteret orden. EASJ afgør herefter hvilke hold, der kan oprettes.  

Oprettelse af hold på blended learning 

Følgende valgfrie uddannelseselementer oprettes på blended learning – under forudsætning af nok 

tilmeldte: 

1. IKT-ledelse 

2. Bæredygtigt byggeri 

3. Anlæg – almen anlægsteknik  

4. Byggeledelse (krav om tilstedeværelse i et vist omfang) 

5. Drift og vedligehold af bygninger - FM 

6. Iværksætteri. 
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Bilag 2: Skema til valg af valgfrit uddannelseselement i 3. og 4. semester. 

 

Afleveringsfrist  

Afleveringsfrist for skemaet meddeles i midten af semesteret. 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 3: Skema til valg af studieretning - byggetekniker eller bygningskonstruktør 

 

Afleveringsfrist  

Afleveringsfrist for skemaet meddeles af klassens koordinator i midten af semesteret. 

Afkryds dit valg og aflever sedlen til studiesekretæren                       

       

      Sæt X 

Jeg fortsætter uddannelsen til Bygningskonstruktør  

 

 

Jeg har valgt at afslutte min uddannelse som Byggetekniker  

og vælger en af professionsretningerne nedenfor 

 

Producentretning   

Udførelsesretning  

 

 

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

Dato: Underskrift: 

Tlf. 

 

E-mail   
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Bilag 4: Valgfrit uddannelseselement i 5. semester – professionsretning 

 

Afleveringsfrist  

Afleveringsfrist for skemaet meddeles af klassens koordinator i midten af semesteret. 

Afkryds dit valg og aflever sedlen til studiesekretæren 

 

 

Jeg ønsker i 5. semester at vælge følgende professionsretning: 

 

 

_____ Projekteringsretningen 

 

_____    Udførelsesretningen 

 
 

 

 

 

 

 

     

Dato  navn (blokbogstaver)  CPR-nr.(10 cifre) 
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Bilag 5: Valgfrit uddannelseselement i 7. semester – speciale 

 

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 problem-

kompleks, 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, byggeteknikere, ingeniører, 

arkitekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Angivelse af ønske om vejleder/fag 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af Erhvervsakademi Sjælland 

 

___________________________     ___________________________________ 

Dato   Semesterkoordinator 
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