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1. Indledning 

Denne del af studieordningen skal læses i sammenhæng med den nationale del af studieordningen (samt 

tilhørende uddannelsesbilag) og den lokale del af studieordningen. Den nationale del af studieordningen er 

fælles for alle udbydere af uddannelsen, mens den lokale del af studieordningen samt dette valgfagskatalog 

er fastsat af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi.  

 

 

2. Lokale fagelementer udbudt som valgfag 

Valgfag skal udgøre i alt 5 af uddannelsens samlede antal ECTS. Der kan vælges mellem 3 valgfag, som er 

beskrevet yderligere i det følgende. 

 

2.1. Studieophold i udlandet (emneuger i 3. semester)  

Indhold: 

Formålet med dette valgfag er at give den studerende et dybere og mere praksisbaseret kendskab til de 

muligheder og udfordringer, der er i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af et 

udvekslingsophold på en institution udlandet. I praksis arrangerer Zealand en studietur til en 

samarbejdsinstitution i udlandet.  

 

Valgfaget kan også afvikles som et mere selvstændigt 14 dages studieophold på en selvvalgt institution i et 

andet land, hvor en eller flere studerende på egen hånd følger undervisningen på en BK-relevant 

uddannelse i to uger. I så fald skal den studerende selv stå for planlægningen af forløbet – dvs. finde en 

institution med en relevant BK-lignende uddannelse og få en aftale i stand i samråd med BK-uddannelsens 

internationale mobilitetsambassadør. 

  

Valgfaget introduceres ved semesterstart og afvikles som et treugers forløb i emneugerne midt i 

semesteret. I planlægningen før turen fokuseres dels på almene emner som landets historie, arkitektur, 

kultur og natur – og dels på mere specifikt faglige emner som uddannelse og byggeri i det pågældende 

land. Der arrangeres møde med studerende som tidligere har været på studieophold i udlandet. 

  

Underviserne planlægger i samarbejde med de studerende og kontaktpersoner med tilknytning til 

partnerinstitutionen et program med dagsaktiviteter svarende til en normal arbejdsdag – dvs. ca. 8 timer per 

dag (normalt med eftermiddag og aften til fri disposition). De studerende betaler selv for rejse og ophold. 

 

Læringsmål: 

Viden 

Den studerende har viden om: 

 have viden om europæisk arkitekturhistorie byggestilarter fra middelalder til nutid. 

 Kunne forstå forskelle mellem konstruktøruddannelsen i Danmark og lignende uddannelser 

udlandet. 

 

Færdigheder 

Den studerende kan: 

 Kunne anvende kendskab til europæisk arkitekturhistorie til at tids- og stilbestemme bygninger. 

 Kunne vurdere praksisnære udfordringer i samarbejdet med andre med anden sproglig og kulturel 

baggrund og opstille og vælge relevante kommunikationsmetoder. 

 Kunne formidle generelle betingelser og retsforhold i erhvervet til internationale 

samarbejdspartnere. 

 



Kompetencer 

Den studerende kan:  

 Kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i en international kontekst. 

 Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre med anden sproglig og kulturel 

baggrund. 

 Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i mundtlig kommunikation på engelsk. 

 

ECTS-omfang: 

5 ECTS 

 

2.2. Minispeciale (emneuger i 3. semester)  

Indhold: 

Formålet er dels at give den studerende mulighed for at tone sin uddannelse med egne interesseområder 

inden for professionen, og dels at forberede den studerende på udfordringerne i forbindelse med 

håndteringen af skriftlige arbejder dels i valgfagene i 4. og 5. semester og dels i forbindelse med specialet i 

7. semester. 

 

Den studerende skal ud fra en problemstilling/problemformulering tilegne sig ny faglig viden og struktureret 

arbejdsmetode til løsning og forståelse af et selvvalgt emne inden for professionen. Arbejdet skal munde ud 

i et minispeciale, som afleveres efter emneugerne. 

 

Valgfaget afvikles som et treugers forløb midt i semesteret, men det introduceres ved semesterstart, hvor 

den studerende udarbejder et forslag til emnevalg og problemformulering, som skal godkendes af 

vejlederen i valgfaget. Herefter skal den studerende i gang med sin litteratursøgning, som skal tage 

udgangspunkt i en problemstilling inden for et selvvalgt emneområde. Det meste af den relevante litteratur 

skal således være læst inden emneugerne midt i semesteret.  

 

I emneugerne midt i semesteret tilbydes vejledning på udvalgte dage, men hovedsageligt arbejdes på egen 

hånd med skriveprocessen, så resultatet kan afleveres efter emneugerne. 

 

Læringsmål: 

Viden 

Den studerende har viden om: 

 Have udviklingsbaseret viden om det valgte emne i relation til erhvervet. 

 Kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode i serviceafsnit i et større skriftligt arbejde. 

 

Færdigheder 

Den studerende kan: 

 Kunne anvende udviklingsbaserede metoder til skriftligt arbejde.  

 Kunne vurdere udviklingsbaserede IT-faciliteter til håndtering af større skriftlige arbejder samt 

opstille og vælge relevante serviceafsnit i større skriftlige arbejder. 

 Kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmodeller i relation til det valgte emne til 

samarbejdspartnere og brugere. 

 

 

 

Kompetencer 

Den studerende kan:  

 Kunne håndtere udviklingsorienterede problemstillinger inden for det valgte emneområde. 

 Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med professionel tilgang i forbindelse med 

informationssøgning. 



 tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i forbindelse med håndtering af større skriftlige 

arbejder. 

 

ECTS-omfang: 

5 ECST 

 

 

2.3. Virksomhedsophold (emneuger i 3. semester)  

Indhold: 

Formålet er, at dels at give den studerende mulighed for at få nærmere indsigt i professionens udøvelse og 

praksis gennem ophold og besøg på en eller flere virksomheder og/eller byggepladser og dels at forberede 

den studerende på skrivearbejdet i forbindelse med praktikophold i 4. semester BT eller 6. semester BK. 

 

Valgfaget afvikles som et treugers forløb midt i semesteret, men introduceres ved semesterstart. Den 

studerende skal i god tid kontakte et antal virksomheder/byggepladser og få en eller flere aftaler i stand om 

besøg/ophold på 8-14 dage, som giver mulighed for praksisindsigt i en bygningskonstruktørs eller 

byggeteknikers arbejde.   

 

Aftalen indgås i begyndelsen af semesteret på baggrund af et trepartsbrev og en skriftlig orientering til 

virksomheden. Trepartsbrevet skrives på baggrund af en udleveret Word-skabelon og skal underskrives af 

den studerende, vejlederen og virksomheden en måned inden emneugerne. 

 

Valgfaget kan også afvikles som 14 dage på en eller flere virksomheder i udlandet – i så fald arrangeres 

dette i samråd med BK-uddannelsens internationale mobilitetsambassadør. 

 

Læringsmål: 

Viden 

Den studerende har viden om: 

 Have udviklingsbaseret viden om erhvervets praksis samt central anvendt teori og metode i den 

valgte virksomhed. 

 Kunne forstå sammenhænge og forskelle mellem undervisningens teori og branchens praksis.  

 

Færdigheder 

Den studerende kan: 

 Kunne anvende gængse metoder og redskaber i den valgte erhvervspraksis.  

 Kunne vurdere praksisnære opgaver i forhold til egne forudsætninger og opstille og vælge 

relevante læringsmål i forhold til individuelle interesser. 

 Kunne formidle praksisnære oplevelser og erfaringer fra virksomhedsopholdet. 

 

Kompetencer 

Den studerende kan:  

 Kunne håndtere udviklingsbaserede kommunikationssituationer i erhvervspraksis. 

 Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. 

 Kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i forhold til de valgte læringsmål.  

 

ECTS-omfang: 

5 ECTS 

 

 



3. Prøver i valgfag 

Formålet med prøver i uddannelsens fagelementer er at dokumentere, i hvilken grad den studerende 

opfylder de faglige mål, der er fastsat af uddannelsen og dens elementer. Alle prøver skal bestås med 

mindst karakteren 02. Den studerende har ret til 3 forsøg pr. prøve. Beståede prøver kan ikke tages om. 

Det er den studerendes ansvar at sætte sig ind i og overholde Erhvervsakademiets regler for afholdelse af 

prøver. Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøve.  

3.1. Studieophold i udlandet i 3. semester 

Forudsætninger for deltagelse i prøven: 

Det forudsættes, at den studerende har været aktiv i forberedelsen af og deltagelsen i studieopholdet. 

 

Prøvens tilrettelæggelse og indhold: 

Der afleveres et større skriftligt arbejde med serviceafsnit i overensstemmelse med ”normalstrukturen” i en 

rapport. I hovedafsnittene beskrives og illustreres, hvordan studierne i emneugen er forløbet. Sidst i 

rapporten oprettes en referenceliste med de anvendte kilder i form af bøger, links etc. og relevante bilag 

indsættes, så de kommer med i indholdsfortegnelsen. Rapporten kan afleveres som gruppeopgave. 

 

Formkrav: 

Omfanget af rapporten om studieopholdet er maks. 10 normalsider ekskl. bilag, hvor en normalside 

defineres som 2400 tegn inkl. mellemrum. Hvis rapporten afleveres som gruppeaflevering (med maks. tre 

personer i gruppen) er omfanget maks. 20 normalsider.  

 

Bedømmelseskriterier: 

Bedømmelseskriterierne for prøven baserer sig på den studerendes evne til at opfylde læringsmålene for 

det valgte emneugeforløb. I bedømmelsen indgår dels det faglige indhold, som omfatter forberedelsen, 

gennemførelsen og refleksioner over aktiviteterne på turen, og dels formidlingen, som omfatter sprog, 

korrektur, layout og typografi. 

 

Tidsmæssig placering: 

Prøven afvikles umiddelbart efter emneugerne midt i semesteret. Nærmere information om frist for 

aflevering gives på WISEflow. 

 

3.2. Minispeciale i 3. semester 

Forudsætninger for deltagelse i prøven: 

Den studerende skal have godkendt sit emne og en foreløbig problemformulering af sin vejleder en måned 

efter semesterstart. 

 

Prøvens tilrettelæggelse og indhold: 

Prøven er individuel. Den studerende afleverer et større skriftligt arbejde med serviceafsnit i 

overensstemmelse med ”normalstrukturen” i en rapport. I hovedafsnittene beskrives og illustreres, hvordan 

studierne i emneugen er forløbet. Sidst i rapporten oprettes en referenceliste med de anvendte kilder i form 

af bøger, links etc. og relevante bilag indsættes, så de kommer med i indholdsfortegnelsen. 

 

Formkrav: 

Omfanget af minispecialet er maks. 20 normalsider ekskl. bilag, hvor en normalside defineres som 2400 

tegn inkl. mellemrum.  Som obligatoriske bilag vedlægges projektjournal og tidsregistrering. 

 

 

 

Bedømmelseskriterier: 



Bedømmelseskriterierne for prøven baserer sig på den studerendes evne til at opfylde læringsmålene for 

det valgte emneugeforløb. I bedømmelsen indgår dels det faglige indhold, som omfatter relevans og 

aktualitet af de anvendte kilder samt analyse og konklusion i forhold til problemformuleringen, og dels 

formidlingen, som omfatter sprog, korrektur, layout og typografi.  

 

Tidsmæssig placering: 

Prøven afvikles efter emneugerne midt i semesteret. Nærmere information om frist for aflevering gives på 

WISEflow. 

 

3.3. Virksomhedsophold i 3. semester 

Forudsætninger for deltagelse i prøven: 

Den studerende skal – udover at have gennemført virksomhedsopholdet – indgå en skriftlig aftale med 

virksomheden på baggrund af et trepartsbrev, som underskrives og afleveres til vejlederen senest en 

måned efter semesterstart. 

 

Prøvens tilrettelæggelse og indhold: 

Prøven er individuel. Den studerende afleverer et større skriftligt arbejde med serviceafsnit i 

overensstemmelse med ”normalstrukturen” i en rapport. I hovedafsnittene beskrives og illustreres, hvordan 

studierne i emneugen er forløbet. Sidst i rapporten oprettes en referenceliste med de anvendte kilder i form 

af bøger, links etc. og relevante bilag indsættes, så de kommer med i indholdsfortegnelsen. 

 

Formkrav: 

Omfanget af rapporten om virksomhedsopholdet er maks. 10 normalsider, hvor en normalside defineres 

som 2400 tegn inkl. mellemrum. Som obligatoriske bilag vedlægges det underskrevne trepartsbrev, 

projektjournal og tidsregistrering. 

 

Bedømmelseskriterier: 

Bedømmelseskriterierne for prøven baserer sig på den studerendes evne til at opfylde læringsmålene for 

det valgte emneugeforløb. I bedømmelsen indgår først og fremmest det faglige indhold, som omfatter 

relevans og aktualitet af aktiviteterne under virksomhedsopholdet inkl. en evt. udtalelse fra virksomheden, 

men også formidlingen, som omfatter sprog, korrektur, layout og typografi, tæller med i bedømmelsen.  

 

Tidsmæssig placering: 

Prøven afvikles efter emneugerne midt i semesteret. Nærmere information om frist for aflevering gives på 

WISEflow. 

 

 

For regler i forbindelse med prøver, bl.a. syge- og omprøver, eksamenssnyd og plagiering, klager og anker 

samt andre regler for uddannelsen, henvises til den lokale del af studieordningen. 

 

4. Ikrafttrædelse  

Valgfagskataloget er gældende for de studerende, der skal vælge valgfag for efteråret 2020/foråret 2021 
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