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Den nationale del af studieordningen for Erhvervsakademiuddannelse inden for Elinstallation er
udstedt i henhold til § 18, stk. 1 i bekendtgørelse om tekniske og merkantile
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Denne nationale del suppleres af
institutionsdelen af studieordningen, som er fastsat af den enkelte institution, der udbyder
uddannelsen.
Den er udarbejdet af uddannelsesnetværket for Erhvervsakademiuddannelse inden for Elinstallation
og godkendt af alle udbydernes bestyrelse - eller rektor efter bemyndigelse - og efter høring af
institutionernes uddannelsesudvalg og censorformandskabet for uddannelsen.

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte
Viden
Den uddannede har udviklingsbaseret:







Viden om teorier, begreber og metoder om projektering, udførsel og drift af elektriske
installationer og anlæg, samt intelligente installationsløsninger til bygninger og anlægsdrift med
henblik på komfort, sikkerhed og drifts- og energioptimering.
Forståelse for centrale teorier, metoder og praksis for virksomhedsrelaterede elementer inden for
projektering, entreprisehåndtering og virksomhedsdrift inden for installationsbranchen.
Viden om gældende love og regler inden for fagområdet
Viden om grundlæggende elektroteknisk teori, samt relevant matematik i forbindelse med
teknisk beregning.
Viden om praksis for udarbejdelse og beregning af udbuds- og tilbudsmateriale.

Færdighed
Den uddannede:






Skal kunne udarbejde, dokumentere, beregne og formidle el-tekniske løsninger i forhold til
projektering i overensstemmelse med autorisationsmæssige krav og bestemmelser
Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og løsninger til bygninger og anlægsdrift med
henblik på komfort, økonomi, sikkerhed og drifts- og energioptimering.
Skal kunne vurdere, udvælge samt anvende relevante tidssvarende værktøjer til ledelse,
kommunikation og dokumentation.
Skal kunne anvende relevante tidssvarende værktøjer til projektering, dokumentering og
kvalitetssikring af installationer og anlæg, herunder anvendelsen af digitale værktøjer.
Skal kunne formidle praksisnære el-tekniske problemstillinger og løsningsmuligheder over for
samarbejdspartnere og brugere

Kompetence
Den uddannede:







Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer ifm projektering af, tilrettelægge og lede
udførelsen af elektriske installationer og anlæg i overensstemmelse med sikkerhedstekniske og
kvalitetsmæssige aspekter
Skal kunne tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til udviklingsorienterede projekter i
relation til tekniske muligheder, samarbejdspartnere, bruger og politiske strategier i en
struktureret sammenhæng
Skal kunne håndtere ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til erhvervs- og fagområdets
praksis
Skal på professionel vis kunne deltage i faglige- og tværfaglige samarbejder

2. Uddannelsen indeholder 12 nationale fagelementer
2.1. Bygningsinstallationer 1
Indhold
Planlægning, projektering og udførelse af elektriske bygningsinstallationer i boliger, liberalt erhverv
og mindre industri bygninger.
Læringsmål for Bygningsinstallationer 1
Viden





Skal have udviklingsbaseret viden om elektriske bygningsinstallationers opbygning, anvendte
komponenter og deres funktion.
Skal have viden om gældende love og regler, samt anvendelse af disse inden for området.
Skal have viden om begreber og metoder og anvendelse af disse i relation til området.
Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå erhvervets
anvendelse af teori og metode

Færdigheder




Skal kunne anvende gældende love og regler til projektering af elektriske
bygningsinstallationer.
Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt vælge relevante, tidssvarende og
økonomisk fordelagtige løsninger inden for området.
Skal kunne formidle anvendte løsninger og begrunde disse med relevant teori.

Kompetencer




Skal kunne deltage i tværfaglige projektering inden for området.
Skal kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske bygningsinstallationer under
anvendelse af den nyeste teknologi og udvikle relevante løsninger.
Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden om problemstillinger og
situationer med henblik på, at udvikle egne kompetencer i relation til bygningsinstallationer.

ECTS-omfang
Fagelementet Bygningsinstallationer 1 har et omfang på 15 ECTS-point.

2.2. Bygningsinstallationer 2
Indhold
Planlægning, projektering, udførelse og verifikation af elektriske installationer i bygninger og i
lavspændings distributionsanlæg.
Læringsmål for Bygningsinstallationer 2
Viden





Skal have forståelse for elektriske bygningsinstallationers opbygning, anvendelse af
komponenter og deres funktion.
Skal have forståelse for gældende love og regler, samt anvendelse af disse inden for området.
Skal have forståelse af begreber og metoder samt anvendelse af disse i relation til området.
Skal have udviklingsbaseret viden om elektriske bygningsinstallationer dertilhørende praksis og
centralt anvendt teori og metode

Færdigheder




Skal kunne anvende gældende love og regler til projektering af elektriske
bygningsinstallationer.
Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt vælge relevante, tidssvarende og
økonomisk fordelagtige løsninger inden for området med hensyntagen til energioptimering.
Skal kunne formidle komplekse anvendte løsninger og begrunde disse med relevant teori.

Kompetencer




Skal kunne deltage i tværfaglige projektbeskrivelser inden for området.
Skal kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske bygningsinstallationer under
anvendelse af den nyeste teknologi og udvikle relevante løsninger.
Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og situationer med henblik på, at udvikle
egne kompetencer i relation til bygningsinstallationer.

ECTS-omfang
Fagelementet Bygningsinstallationer 2 har et omfang på 5 ECTS-point.

2.3 Bygningsautomation
Indhold
Planlægning, projektering og udførelse af Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) samt automatik
på mindre anlæg med fokus på drift- og energioptimering.
Læringsmål for bygningsautomation
Viden





Skal have udviklingsbaseret viden om elektriske og elektroniske systemer til styring og
regulering.
Skal have viden om anvendte komponenter og deres anvendelse og funktion.
Skal have forståelser for begreber og metoder og anvendelse af disse i relation til området.
Skal have forståelse for gældende regler, standarder og normer, samt anvendelse af disse i
relation til området.

Færdigheder





Skal kunne anvende elektriske og elektroniske systemer til styring og regulering af intelligente
systemer.
Skal kunne vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk
fordelagtige løsninger inden for området, under hensyntagen til drifts-, sikkerheds- og
miljømæssige forhold.
Skal kunne formidle og gennemføre praksisnære problemløsninger til mindre automatiske
anlæg.

Kompetencer




Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for området med en professionel
tilgang.
Skal kunne håndtere projektering, tilrettelæggelse og styring af udførelsen af mindre
automatiske anlæg under anvendelse af den nyeste teknologi.
Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden og udvikle problemstillinger og
situationer i relation til bygningautomatik.

ECTS-omfang
Fagelementet Bygningsautomation har et omfang på10 ECTS-point.

2.4. Bekendtgørelser og standarder
Indhold
Emner inden for tekniske-, sikkerhedsmæssige- og kvalitetsledelsesmæssige opgaver som varetages
af en faglig ansvarlig i en autoriseret el-installationsvirksomhed.
Indholdet skal være i overensstemmelse med de fagkrav, der stilles forud for tilmelding til
Sikkerhedsstyrelsens autorisationsprøve.
Læringsmål for Bekendtgørelse og standarder
Viden





Skal have viden om nyeste love, bekendtgørelser og standarder.
Skal have udviklingsbaseret viden om krav vedrørende dimensionering, udførelse, verifikation
og drift af
elektriske installationer omfattet af elsikkerhedsloven.
Skal have forståelse for projektering og dimensionering af elektriske installationer og anlæg
samt mellemspændingsdistributionsanlæg.

Færdigheder




Skal kunne anvende nyeste love, bekendtgørelser og standarder i praksis
Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i elektriske installationer og anlæg samt
mellemspændingsdistributionsanlæg.
Skal kunne opstille, vælge og formidle løsningsmuligheder i elektriske installationer og anlæg
samt mellemspændingsdistribitionsanlæg

Kompetencer





Skal have mulighed for varetage rollen som faglig ansvarlig og driftsansvarlig person og indgå i
udviklingsorienterede situationer hertil.
Skal kunne håndtere projektering og dimensionering af elektriske installationer og anlæg samt
mellemspændingsdistributionsanlæg.
Skal kunne tilegne sig nyeste viden inden for autorisationskrævende arbejdsområder.
Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med professionel tilgang inden for de
autorisationskrævende arbejdsområder

ECTS-omfang
Fagelementet Bekendtgørelser og standarder har et omfang på 5 ECTS-point.

2.5. Elforsyningsanlæg
Indhold
Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i mellem‐
spændingsdistributionsanlæg.
Læringsmål for Elforsyningsanlæg
Viden




Skal have viden om det danske forsyningsnets struktur.
Skal have udviklingsbaseret viden om praksis i relation til projektering af distributionsnettet og
tilhørende netstationer.
Skal have forståelse af praksis for anvendte teorier og metoder til beregning inden for
mellemspændingssystemer og tilhørende komponenter.

Færdigheder




Skal kunne anvende relevante metoder til at projektere, dimensionere og dokumentere løsninger
til distributionsnet og netstationer.
Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for
mellemspændingssystemer
Skal kunne opstille, vælge og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder
inden for mellemspændingssystemer

Kompetencer





Skal kunne håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for
mellemspændingssystemer og udviklingsorienterede situationer i relation til
mellemspændingssystemer.
Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til
mellemspændingssystemer.
Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer
inden for mellemspændingssystemer med henblik på at kunne videreudvikle sig i forskellige
læringsmiljøer.

ECTS-omfang
Fagelementet Elforsyningsanlæg har et omfang på 5 ECTS-point.

2.6. Projektledelse og entreprisestyring
Indhold
Planlægning, organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser. Udbuds- og
tilbudsmateriale samt kalkulation. Tilbudsgivning og entrepriseret
Læringsmål for projektledelse og entreprisestyring
Viden





Skal have udviklingbaseret viden om og anvendelse af projektmodeller og anvendelse af
interessentanalyser
Skal have forståelse af projektprocesser og –metoder samt projekt- og entrepriselederens
funktioner, opgaver og roller, samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser.
Skal have forståelse for afdækning af projektrisici.
Skal have udviklingsbaseret viden om commissioning og entrepriseret, herunder offentlige
udbudsregler.

Færdigheder




Skal kunne anvende og vurdere relevante værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse af
projekter og entrepriser.
Skal kunne opbygge en projektorganisation, håndtere samarbejdsprocesser samt etablere og
formidle et tværfagligt samarbejde.
Skal kunne vurdere arbejdsgange og –processer ved bemanding og organisering af projekter og
entrepriser.

Kompetencer





Skal kunne håndtere planlægning, organisering og styring af daglige arbejdsopgaver for
projektorganisationen, som projekt- eller entrepriseleder.
Skal kunne deltage i ledelse og rådgivning om installationstekniske projekter og entrepriser.
Skal kunne deltage i faglige og tværfaglige entrepriser, med anvendelse af entrepriseretlige
regler.
Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i
relation til projektledelse og entreprisestyring

ECTS-omfang
Fagelementet Projektledelse og entreprisestyring har et omfang på 5 ECTS-point.

2.7. Forretningsforståelse og virksomhedsdrift
Indhold
Virksomhedsøkonomi og –styring samt regnskabsforståelse. Relevante emner inden for
erhvervsjura.
Læringsmål for Forretningsforståelse og virksomhedsdrift
Viden







Skal have udviklingsbaseret viden om ordrestyring såsom indkøb, bemanding, likviditet etc.
Skal have forståelse for regnskaber, budgetter, økonomisk analyse og kalkuler.
Skal have forståelse for kalkulationsmetoder og viden om programmer til prisberegning.
Skal have udviklingsbaseret viden om investering og finansiering.
Skal have forståelse for økonomisk og administrativ styring af virksomhedens aktiviteter.
Skal have viden om og forståelse af de i praksis anvendte centrale love og regler, der regulerer
forholdet mellem en virksomhed og dens interessenter.

Færdigheder






Skal kunne vurdere og anvende økonomi-/regnskabsinformation, intern som ekstern, som
grundlag for beslutninger.
Skal kunne vurdere, justere og formidle en virksomheds og en entreprises økonomi.
Skal kunne opstille og formidle budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi.
Skal kunne anvende og kombinere relevante analyseværktøjer vedrørende økonomi og drift.
Skal kunne formidle og justere praksisnære handlingsplaner for økonomi og drift.

Kompetencer




Skal kunne håndtere beregning af pris og afgivelse af tilbud.
Skal kunne deltage i tværfaglige ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi.
Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer
inden for forretningsforståelse og virksomhedsdrift

ECTS-omfang
Fagelementet Forretningsforståelse og virksomhedsdrift har et omfang på 5 ECTS-point.

2.8. Kvalitet, sikkerhed og miljø
Indhold
Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel. Miljø og
miljøledelse. Relevante love og regler vedrørende kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.
Læringsmål for Forretningsforståelse og virksomhedsdrift
Viden






Skal have viden om gældende lovgivning, branchekrav og praksis vedrørende kvalitet,
arbejdsmiljø og miljø.
Skal have udviklingsbaseret viden om relevante styresystemer til ledelse og sikring af kvalitet,
arbejdsmiljø og miljø.
Skal have viden om arbejdsbetingede sygdomme og brancherelevante arbejdsmiljøproblemer.
Skal have viden om og forståelse for miljøpolitik, herunder internationale tendenser.
Skal kunne forstå centrale teorier, metoder og relevante styresystemer til ledelse og sikring af
kvalitet, arbejdsmiljø og miljø

Færdigheder




Skal kunne vurdere kvalitetsbehov, arbejdsmiljømæssige problemstillinger og miljøforhold.
Skal kunne kvalitetssikre og udarbejde vedligeholdelsesplan for installationer og formidle den
til rette vedkommende.
Skal kunne udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer
til sikring af kvalitet, arbejdsmiljø og miljø i overensstemmelse med gældende lovgivning,
regler og branchekrav.

Kompetencer




Skal kunne tilegne sig ny viden om ledelsespraksis inden for kvalitet, arbejdsmiljø, og miljø
over for medarbejdere og interessenter i en struktureret sammenhæng.
Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med kunder og myndigheder.
Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for udvikling, opbygning
implementering af systemer inden for kvalitet, sikkerhed og miljø

ECTS-omfang
Fagelementet Kvalitet, sikkerhed og miljø har et omfang på 5 ECTS-point.

2.9. Organisation og ledelse
Indhold
Organisationer og organisationsudvikling. Ledelse af organisationer og personale. Arbejdsret og
personalejura.
Læringsmål for Organisation og ledelse
Viden






Skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse af organisationsmodeller, innovation og
organisationsudvikling, herunder arbejdspladsens formelle og uformelle organisationer.
Skal have forståelse af gruppedynamiske arbejdsprocesser.
Skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse af danske arbejdsmarkedsforhold.
Skal have viden om personalejura.
Skal have udviklingsbaseret viden om etablering og opbygning af en virksomheds
forretningsplan.

Færdigheder







Skal kunne vurdere hvorledes en virksomheds organisation opbygges, justeres og udvikles i
forhold til det omgivende miljø.
Skal kunne anvende strategiske ledelsesværktøjer.
Skal kunne anvende, vurdere og formidle innovative løsninger på virksomhedens udfordringer
og problemer.
Skal kunne anvende og kombinere forandringsprocesser.
Skal kunne vurdere ledelsesprocesser og opstille samt udvælge løsningsmodeller, der sikrer
trivsel og motivation
Skal kunne anvende metoder til informationssøgning inden for faglige og retslige områder.

Kompetencer





Skal kunne deltage i en installatørvirksomheds ledelsesfunktioner og påtage sig et
personaleansvar.
Skal kunne håndtere samarbejds- og personaleforhold efter gældende love og regler
Skal kunne deltage i udviklingsopgaver af organisation og personale i takt med den
samfundsmæssige og teknologiske udvikling.
Skal kunne håndtere forandrings- og implementeringsprocesser i forbindelse med innovation.

ECTS-omfang
Fagelementet Organisation og ledelse har et omfang på 5 ECTS-point.

2.10. Kommunikations- og formidlingsteknik
Faglig/erhvervsmæssig kommunikation og kulturforståelse tværfagligt som internationalt. Læsning
og forståelse af manualer og datablade på fremmedsprog. Struktureret mundtlig og skriftlig
præsentation af et emne.
Læringsmål for Kommunikations- og formidlingsteknik
Viden




Skal have udviklingsbaseret viden om kommunikation og formidling inden for tekniske og
virksomhedsrelaterede emner i forhold til nationale og internationale samarbejdspartnere.
Skal have udviklingsbaseret viden om forhandlingsteknik.
Skal have forståelse for opbygning af projektrapporter og manualer.

Færdigheder






Skal kunne vurdere og formidle tekniske instruktioner til interessenter.
Skal kunne justere og formidle forslag og løsninger til interessenter, på dansk eller
fremmedsprog.
Skal kunne anvende kommunikations- og formidlingsteknikker med henblik på ledelsesmæssig
kommunikation.
Skal kunne anvende og kombinere tidssvarende kommunikationsteknologier.
Skal kunne vurdere, planlægge og afholde effektive møder.

Kompetencer




Skal kunne varetage samt håndtere i kommunikationen med nationale og internationale
interessenter.
Skal kunne udvikle egen praksisnær kommunikation inden for sit felt under hensyntagen til
kulturelle forskelle.
Skal kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for intern kommunikation.

ECTS-omfang
Fagelementet Kommunikations- og formidlingsteknik har et omfang på 5 ECTS-point.

2.11. Teknisk beregning
Indhold
Relevant matematik og fysik til beregninger af elektriske kredsløb og elektriske maskiner, samt
opbygning og virkemåde.
Læringsmål for Teknisk beregning
Viden



Skal have udviklingsbaseret viden om anvendelse af metode og teori for beregninger af
elektriske installationer og elektriske maskiner.
Skal have forståelse for de vigtigste anvendte teorier for beregningsmetoder inden for det eltekniske fagområde.

Færdigheder




Skal kunne anvende færdigheder af matematiske beregninger til det el-tekniske område.
Skal kunne vurdere praktiske problemstillinger ud fra el-tekniske beregninger på elektriske
kredsløb og elektriske maskiner.
Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger i forhold til beregninger på elektriske
kredsløb og elektriske maskiner.

Kompetencer




Skal kunne deltage i tværfaglige og udviklingsorienterede situationer med henblik på
problemløsning af elektrotekniske opgaver.
Skal kunne håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger.
Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden og udvikle egne muligheder
inden for det el-tekniske område

ECTS-omfang
Fagelementet Teknisk beregning har et omfang på 10 ECTS-point.

2.12. Teknisk dokumentation
Indhold
Udarbejdelse af dokumentationsmateriale, herunder teknisk tegning samt anvendelse af programmer
der anvendes til projektering i el-entrepriser.
Læringsmål for Teknisk dokumentation
Viden




Skal have viden om gældende standarder for udarbejdelse af dokumentation til elinstallationer.
Skal have viden om opbygning af tegninger og andre tekniske kredsløbsskemaer, som anvendes
inden for området.
Skal have forståelse for anvendelse af programmer, der anvendes til projektering og
dokumentation af elinstallation.

Færdigheder




Skal kunne anvende software til dokumentation i forbindelse med udførsel af elektriske
installationer.
Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og udvælge relevant software og
beskrivelsesværktøj til dokumentation af elektriske installationer.
Skal kunne formidle teknisk dokumentation til relevante samarbejdspartner.

Kompetencer




Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde for udarbejdelse og brug af teknisk
dokumentation.
Skal kunne håndtere ansvaret for dokumentstyring i forbindelse med elektriske entrepriser.
Skal kunne tilegne sig ny viden om udviklingstendenser inden for teknisk dokumentation og
udvikle kompetencer inden for området.

ECTS-omfang
Fagelementet Teknisk dokumentation har et omfang på 5 ECTS-point.

2.13. Antallet af prøver i de nationale fagelementer
Der er 3 prøver i de nationale fagelementer, samt yderligere én prøve i det afsluttende
eksamensprojekt. For antallet af prøver i praktikken, henvises til afsnit 3.
For et samlet overblik over alle uddannelsens prøver, henvises til institutionsdelen af
studieordningen, idet de nationale fagelementer beskrevet i denne studieordning kan prøves
sammen med fagelementer fastsat i institutionsdelen af studieordningen.

3. Praktik
Læringsmål for praktikken på uddannelsen
Viden



Skal have udviklingsbaseret viden om anvendte metoder til løsning af professionens opgaver.
Skal have forståelse for virksomhedens opbygning og kultur.

Færdigheder





Skal kunne anvende teori og metode fra fagelementerne med henblik på at løse afgrænsede
praksisnære problemstillinger.
Skal kunne vurdere og gennemføre arbejdsopgaver ved hjælp af praktikstedets
arbejdsprocedurer.
Skal kunne formidle løsningsforslag til relevante interessenter.
Skal kunne vurdere og gennemføre relevante, praksisnære problemstillinger, der er indeholdt i
uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden.

Kompetencer




Skal kunne deltage i tværfaglige arbejdsprocesser.
Skal kunne håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner.
Skal i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden om arbejdsopgaver og udvikle faglig
viden med henblik på mulige løsninger.

ECTS-omfang
Praktikken har et omfang på 15 ECTS-point.
Antal prøver
Praktikken afsluttes med én prøve.

4. Krav til det afsluttende eksamensprojekt.
Læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt er identiske med uddannelsens læringsmål, der
fremgår ovenfor under pkt. 1.
Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central
anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en
konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for
uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller
offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.
Den studerende skal udvælge et fokus for sit afsluttende eksamensprojekt, der knytter sig til
fagområdets teori, metode og praksis.
Den studerende tilknyttes vejleder fra institutionen i forbindelse med udarbejdelse af det afsluttende
eksamensprojekt.
Prøven i det afsluttende eksamensprojekt
Eksamensprojektet afslutter uddannelsen på sidste semester, når alle forudgående prøver er bestået.
ECTS-omfang
Det afsluttende eksamensprojekt har et omfang på 15 ECTS-point.
Prøveform
Prøven er en mundtlig og skriftlig prøve med ekstern censur, hvor der gives en samlet individuel
karakter efter 7-trin skalaen for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation.

5. Regler om merit
Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre
uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.
Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk
eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit.
Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på baggrund af gennemførte
uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele.
Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.
Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter
endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer.
Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen
efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.
Ved godkendelse efter ovenstående anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået
efter reglerne om den pågældende uddannelse.

6. Ikrafttrædelse og overgangsordning
Ikrafttrædelse
Denne nationale del af studieordningen træder i kraft den 01.08.2019 og har virkning for de
studerende, som indskrives efter den 01.08.2019.
Studerende som er optaget indtil 31/7-2019 følger den studieordning de er optaget på.

