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Tillæg 

Tillæg til national studieordning for professionsbacheloruddannelsen Energimanagement 2020. 

 

Følgende læringsmål er tilføjet: 

3.1.1 Læringsmål for Energi og analyse 

Viden 

Den studerende har: 

• Viden om relevante standarder og normer inden for energimanagement (EAV11). 

Færdigheder 

Den studerende kan: 

• Vurdere, vælge og begrunde såvel teoretiske som praktiske problemstillinger i forbindelse med 

kompleks løsningsmodel samt energioptimering af eksisterende og nye bygninger, installationer 

og industrielle anlæg, samt tilknyttede energisystemer (EAF9). 

• Beregne og formidle rentabilitet og tilbagebetalingstid for optimeringstiltag (EAF10). 

• Gennemføre systematisk analyse af et energisystem (EAF11). 

• Anvende og forstå relevante ISO-standarder (EAF12). 

Kompetencer 

Den studerende kan: 

• Reflektere over egen praksis med hensyn til metode og udvikling inden for energimanagement 

(EAK6). 

• Følge den teknologiske, energi- og miljøpolitiske udvikling og løbende identificere egne lærings-

behov og strukturere egen læring indenfor energimanagement (EAK7). 

• Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og helheds-

forståelse af energioptimeringsmuligheder, herunder sammenhænge og konsekvenser, samt po-

tentiale for vedvarende energi (EAK8). 

• Reflektere over egen praksis med hensyn til metode og processer inden for energioptimering 

(EAK9). 

• Følge den teknologiske udvikling og løbende identificere egne læringsbehov og strukturere egen 

læring indenfor energioptimering, vedvarende energi, bæredygtighed mv. (EAK10). 

• Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til energi-ana-

lyse og metode (EAK11). 

• Reflektere over egen praksis med hensyn til metode og processer inden for energianalyseme-

toder, -teknikker, -værktøj og -processer (EAK12). 
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• Følge den teknologiske udvikling og løbende identificere egne læringsbehov og strukturere egen 

læring indenfor energianalysemetoder, -teknikker, -værktøj og -processer (EAK13). 

• Igangsætte og facilitere brugerdrevne innovationsprocesser (EAK14). 

3.3.1 Læringsmål for Energi og ledelse 

Færdigheder 

Den studerende kan: 

• Anvende, formidle samt udfærdige relevant dokumentation og tekniske tegninger til myndig-

heder, samarbejdsparter og brugere (ELF3). 

• Vurdere og rådgive omkring mulighederne indenfor ESCO, OPP mfl. (ELF4). 

• Informere om og vurdere mulige støtteordninger og projektsystemer (ELF5). 

• Anvende ISO 50001, Lean & Green, ISO 9001 mfl., samt udvælge og begrunde relevante energi-

ledelsessystemer (ELF6). 

• Vurdere udbytte og konsekvenser ved implementering af energiledelse (ELF7). 

Kompetencer 

Den studerende kan: 

• Indgå professionelt i samarbejde omkring udarbejdelse af bæredygtighedscertificering og byg-

ningers energimærker (ELK3). 

• Bidrage med tværfagligt overblik over energioptimeringsmuligheder, sammenhænge og konse-

kvenser (ELK4). 

• Sikre energirigtig projektering og integrerede helhedsløsninger for bygninger, installationer og 

industrielle anlæg, samt forestå licitation og implementering af energioptimeringer (ELK5). 

• Selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til ener-

gimanagement, herunder vurdere, vælge, implementere og anvende relevante, situationsbe-

stemte energiledelsessystemer (ELK6). 

• Følge den energiledelsesmæssige udvikling og vurdere udbytte og konsekvenser for institutio-

nen/virksomheden i forhold til udviklingsorienterede tiltag, indenfor metode, energiforbrug, bran-

ding, konkurrenceevne mv. (ELK7). 

• Inddrage relevante ledelsesmæssige teorier, samt organisere opgaver indenfor energimanage-

ment i forbindelse med såvel strategiske som daglige beslutninger vedrørende udvikling og brug 

af komplekse energiledelsessystemer (ELK8). 

 

Undervisning og eksamination af studerende omfattet af studieordning 2020 er foretaget i overensstem-

melse med studieordning af 01.09.2020 incl. dette tillæg. 

  

Dato: 01.02.2021 


