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INSTITUTIONSDEL 
 
9. Anvendte undervisnings- og arbejdsformer 
 
 
9.1. Organisering af undervisningen 
Til hver klasse er knyttet et selvstyrende lærerteam bestående af ca. tre undervisere, 
der foruden at varetage undervisningen i en klasse, ligeledes dækker planlægning af 
undervisningen og opfølgning.  
 
Undervisningen i skoleforløbet vil overvejende være temaorienteret. Det betyder, at 
den studerende i de enkelte temaer arbejder med emner, som alle har relevans til 
temaet. Arbejdsformerne vil veksle mellem klasseundervisning, opgaveløsning, 
gruppearbejde, praktisk arbejde i laboratoriet og felten samt ekskursioner. Til hvert 
tema er der opstillet læringsmål og efter hvert tema evalueres om målene er nået ved 
en temaevaluering. Opdelingen af pensum i temaer giver en større motivation, idet 
temaerne ligger tæt op af de arbejdsområder, en uddannet miljøteknolog kan komme 
ud for. Det, at målene evalueres, betyder, at den enkelte studerende får viden om i 
hvilken grad læringsmålene er opfyldt.  
 
Efter hvert tema evalueres temaforløbet også. Ved evalueringen diskuteres både det 
faglige arbejde og arbejdsprocessen. Herved opnås en løbende udvikling af temaerne. 
 
I det følgende skema er varigheden og emnet af temaerne angivet. Desuden kan det af 
skemaet ses, hvordan uddannelseselementernes ects – point indgår i de enkelte temaer. 
I skemaet er også angivet, hvilke prøver og evalueringer, der ligger i skoleforløbet.  
 
Ved hver temastart udarbejdes en temabeskrivelse der angiver: 

• Temaets læringsmål i form af viden, færdigheder og kompetencer. 
• Undervisnings-/arbejdsformer 
• Afleveringer 
• Evalueringer 

 
Målet med undervisningen i temaerne er, at de studerende inden for de udstukne 
rammer skal søge informationer, kombinere viden og planlægge eget arbejde for at løse 
en given problemstilling.  Som ny studerende er det nødvendigt med nogle redskaber 
for at opfylde dette mål.  
Efterhånden som de studerende tilegner sig viden og brugbare arbejdsformer, stilles 
der større krav, idet problemstillingerne, som de studerende stilles over for, bliver mere 
og mere komplekse.  
 
For at fremme selvstændigheden hos de studerende vil underviserne under  
projektforløbene som regel fungere som coaches/mentorer frem for 
undervisere/instruktører. 
 
Som studerende har man inden for de beskrevne rammer en stor grad af frihed, der kan 
anvendes til at lære i eget tempo og med egen læringsstil.  
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9.2. IT i undervisningen 
Alle studerende skal medbringe en bærbar PC, da brug af IT er integreret i 
undervisningen, idet der anvendes programmer fra Microsoft Office pakken. Der vil 
tilbydes undervisning i brug af programmerne afhængig af den enkelte studerendes 
behov, ligesom programmerne anvendes til opgaveløsning i teoriundervisningen samt 
til afrapportering af analyseresultater. 
 
Skolen anvender en virtuel platform. På platformen findes alle interne 
undervisningsmaterialer ligesom der er mulighed for opgaveafleveringer, 
dokumentdeling og kommunikation mellem studerende samt mellem skole og 
studerende. 
 
Computeren anvendes desuden naturligvis til informationssøgning på internettet. 
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Kerneområder - 
obligatorisk del Miljøforståelse Prøvetagning og 

laboratorieteknik Miljøteknologi 
Virksomhedens 

interne og eksterne 
miljø Valgfrit 

uddannel-
ses element 
inkl. prøve 

Praktik Projekt I alt 

Obligatoriske uddannelseselementer 

Naturfor
ståelse 
og miljø-
forståels
e 

Miljøets 
kemi og 
mikro-
biologi 

Prøvetagnin
gsmetodik 
og 
måleteknik 

Laboratori
eteknik og 
analyse-
metoder 

Rense-
metoder 

Affald Miljøforbedringer/I
nternt 
miljø/Eksternt 
miljø 

Tema Titel Tid/ 
ECTS            

Tema 1 Naturen og 
miljøeffekterne 9/14,5 5 4,25 2,125 3 0,125       

Tema 2 
 

Miljøtek., forvaltn. 
og kommunkation 3,5/5 0,25     0,25 4,5     

Tema 3 
 

Affald og 
ressourcer 5,5/9 1   1,5 1,75 3,5 1,25     

 1. sem. prøve 1/1,5 0,25 0,25 0,125 0,25 0,125 0,25 0,25     

Tema 4 
 Klima 3/5 2,6 0,5 1,9         

Tema 5 
 Kemikalier 5/8 0,3 4,4 0,4 2,9        

Tema 6 
 Rensning 8/12,5   4,1 1 7,4       

 Projekt 
 2/3 0,3 0,3 1 1 0,3       

 1. årsprøve 
 1/1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3       

Tema 7 Forebyggelse og 
renere tek. 4/6,5     4,6 0,9 1     

Tema 8 Miljøled., CSR og 
renere prod. 8/12       12     

 3. sem. prøve 1/1,5     0,4 0,1 1     

 Valgfag          10    
  ECTS 10 10 10 10 15 5 20 10 15 15 120 
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10. Retningslinjer for differentieret undervisning 
 
De anvendte undervisnings- og arbejdsformer beskrevet i afsnit 8 ligger naturligt op til 
at uddannelsens mål opnås ved: 

• At indlæringen tager afsæt i den enkelte studerendes viden. 
• At de studerende kan opnå målene ved brug af egne læringsstile.  
• At de studerende fagligt kan fordybe sig på eget niveau. 

 
 
11. Krav om læsning af tekster på fremmedsprog og hvilket kendskab til fremmedsprog 
dette forudsætter. 
 
Det forudsættes at den studerende ved optagelse på uddannelsen kan anvende engelsk 
på ”brugerniveau”  
 
I skoleforløbet vil undervisningen foregå på dansk og de anvendte lærebøger er 
fortrinsvis på dansk. I undervisningen indgår dog desuden vejledninger, standarder og 
manualer på engelsk. Skriftlige afleveringer er på dansk. 
I praktikken vil engelsk indgå i større eller mindre omfang afhængigt af praktiksted. 
 
 
 
12. Regler om de studerendes pligt til at deltage i undervisningsforløbet og krav til skriftlige 
opgaver og projekter 
 
 
12.1. Studerendes pligt til at deltage i undervisningsforløbet 
Skolen forventer at den studerende er studieaktiv.  
 
De formelle krav til studieaktivitet er: 

• Deltagelse i alle tema – og semesterevalueringer. 
• Deltagelse i feltture og ekskursioner 
• Alt skriftligt arbejde, som er afleveringspligtigt, skal være afleveret og godkendt 

til en nærmere fastsat dato. 
 
I tilfælde af sygdom ved feltture og ekskursioner skal dette meddeles skolen senest kl. 
8.00 samme dag som feltturen/ekskursionen skal foregå.  
 
Opfyldelse af de formelle krav er nødvendige for at blive indstillet til eksamen og være 
tilmeldt studiet. 
 
Opfylder den studerende ikke kravene til studieaktivitet, eller hvis den studerende skal 
tage et semester om, kan skolen i samarbejde med den studerende indgå en kontrakt, 
som den studerende skal efterkomme. Overholdes kontrakten ikke, er den studerende 
ikke længere berettiget til at fortsætte på studiet. Kontrakten kan indeholde krav til 
mødepligt, individuelle afleveringer etc.. 
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Derudover forventer skolen, at den studerende er forberedt og deltager aktivt i den 
planlagte undervisning. Dette er nødvendigt, da undervisningsformen er baseret på, at 
den studerende tager ansvar for egen læring. Da meget af undervisningen foregår i 
grupper, såvel teoretisk som praktisk, forventer skolen også, at den studerende vil 
indgå i gruppearbejde med ansvarsfølelse og vilje til samarbejde. Herved vil den 
studerende opnå størst muligt udbytte af sin studietid. 
 
12.1.1. Mentorordning 
Fra starten af studiet får du tilknyttet en mentor, som skal støtte og vejlede dig gennem 
studiet. 
Det er også mentoren der kontakter dig ved manglende fremmøde/deltagelse i 
undervisningen. 
Du vil løbende blive indkaldt til samtaler af mentoren, ligesom du altid ville kunne 
kontakte mentoren, hvis du har problemer. 
 
 
 
12.2. Bundne forudsætninger  
 
12.2.1. Skriftlige afleveringer 
Ved skriftlige afleveringer forstås: 

• Afleveringsopgaver – enkeltmandsprodukt 
• Rapportafleveringer – enkeltmands- eller gruppeprodukt. 

 
I temabeskrivelserne er formen af de obligatoriske afleveringer angivet. 
 
 
12.2.2. Temaevalueringer 
På 1. og 2. semester afsluttes hvert tema med en temaevaluering. 
 
Krav: 
Deltagelse i alle temaevalueringer er obligatorisk, for at kunne blive indstillet til de 
obligatoriske prøver. 
 
Formål: 
Formålet med temaevalueringerne er primært, at den studerende får en løbende 
bedømmelse af sit faglige standpunkt.  
 
Placering: 
Hvert tema afsluttes med en temaevaluering. 
 
Prøveform: 
Skriftlig prøve – 2 timer, rapportgodkendelse eller mundtlig fremlæggelse. Formen er 
angivet i de enkelte temabeskrivelser. 
 
Hjælpemidler:  
Angivet i de enkelte temabeskrivelser 
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Bedømmelse: 
Ved bedømmelsen af temaevalueringerne gives der enten en karakter efter 7 – 
trinsskalaen eller en bedømmelse bestået/ikke bestået. Resultaterne udtrykker i hvilken 
grad målene for temaerne er opfyldt. Målet er angivet i de enkelte temabeskrivelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Valgfrie uddannelseselementer – punktet er under udarbejdelse 
På uddannelsen er 10 ECTS valgfrie uddannelseselementer. Disse 10 ECTS er placeret i 
et sammenhængende forløb i slutningen af 3.semester. 
 
 
Der er på uddannelsen følgende udbud af valgfrie uddannelseselementer: 

1. Erhvervsvirksomsretning 
      2. Offentlig forsyningsretning 
 
 
 
 
13.1. Læringsmål og indhold for de valgfrie uddannelseselementer på 3. semester 
 
 
13.1.1. Erhvervsvirksomhedsretning (10 ECTS) 
 
Indhold  
 
 
Læringsmål 
 
Viden 
 

 
Færdigheder 

•   
 

 
Kompetencer 
 
 
13.1.2.  Offentlig forsyningsretning (10 ECTS) 
 
Indhold  
 
Læringsmål 
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Viden 
 
 
Færdigheder 

 
Kompetencer 

 
 
 
14. Evaluering og eksamen  
 
14.1. Prøvebeskrivelser 
Der gælder samme vilkår og regler som beskrevet i den fælles del, pkt. 6  Eksamen, 
prøver og bedømmelse. 
 
 
 
14.1.1. Prøver i valgfri element 
 
Specialeprøven er en individuel og selvvalgt opgave med intern censur, der bedømmes 
efter 7 trins-skalaen. 
 
Placering: 
Prøven afholdes i slutningen af 3. semester.  
 
Prøveform:  
? 
 
Hjælpemidler: 
? 
 
Indhold/pensum: 
? 
 
 
Mål: 
?  
 
Bedømmelseskriterier: 
? 
 
 
14.2. Eksamensnotater 
For alle prøver udarbejdes et eksamensnotat indeholdende alle relevante oplysninger 
om den enkelte prøves tilrettelæggelse. 
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14.3 Eksamensreglement 
 
14.3.1.1 Angående at komme for sent eller udeblive fra en prøve: 
Ved skriftlige og mundtlige prøver er det en forudsætning, at eksaminanden møder til 
prøven til det fastsatte tidspunkt. Ved skriftlige prøver skal eksaminanden være på 
plads senest 10 min. før prøvens start. 
 
En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, har ikke krav på 
at deltage i prøven. Uddannelseschefen eller den eksamensansvarlige kan dog tillade 
eksaminanden at deltage i prøven, hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet. Ved en 
skriftlig prøve skal uddannelseschefen eller den eksamensansvarlige desuden anse det 
for udelukket, at eksaminanden kan have fået oplysninger om opgaven. Ved en skriftlig 
prøve vil prøvetiden normalt ikke blive forlænget. Ved en mundtlig prøve vil 
eksaminanden blive eksamineret på et senere tidspunkt under prøvens afvikling. 
 
 
 
14.3.1.2 Aflevering af rapporter og projekter: 
Indgår der i prøveformen en rapport eller et projekt, skal den skriftlige opgave afleveres 
senest på det tidspunkt, som er angivet i eksamensplanen til studiesekretæren. Ved for 
sen aflevering skal rapporten/projektet afleveres sammen med en skriftlig redegørelse 
for den sene aflevering. Herefter vil uddannelseschefen/eksamensansvarlig tage stilling 
til, hvilke konsekvenser den sene aflevering får. Ved for sen aflevering har 
eksaminanden ikke krav på at få sin opgave bedømt. Husk ved afleveringen at 
medbringe eget eksemplar af rapporten/projektet, hvis der ønskes en kvittering for 
afleveringen, idet der vil blive kvitteret for afleveringen på dette eksemplar. 
 
14.3.1.3 Sygdom ved projektarbejde: 
Ved sygdom i forbindelse med projektarbejde kan en allerede fastlagt afleveringsdato 
forlænges, såfremt dokumentation for sygdom fremsendes til skolen. 
 
 
14.3.2 Ordensregler ved eksamen: 
 
14.3.2.1 For skriftlig eksamen gælder: 

• ved skriftlig eksamen skal 2 eksamensvagter være til stede 
• al kommunikation skal foregå via eksamensvagten 
• det er tilladt én eksaminand ad gangen at forlade eksamenslokalet, max 10 

minutter, idet eksaminanden dog skal have tilladelse af eksamensvagten og 
ledsages af denne 

• såfremt en eksaminand er færdig med opgaven og ønsker at aflevere før tiden, 
skal eksamensvagten tilkaldes. Alt udleveret papir samt eksamensopgaven skal 
afleveres. Det materiale, som skal bedømmes, samles for sig. Den studerende kan 
herefter forlade lokalet. I den sidste halve time før eksamens afslutning er det 
tilladt at aflevere, men man kan ikke forlade lokalet. Alle papirer skal mærkes 
med navn og fødselsdag. 

• eksamensopgaven kan ikke medtages 
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15. Regler for praktikkens gennemførelse 
 
Praktik er uddannelse i virksomhed: 
Praktikperioden er placeret i starten af 4. semester. 
Den studerende er under praktikken knyttet til én eller flere private eller offentlige 
virksomheder. 
I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og 
opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Undervisningen foregår primært 
ved instruktion og vejledning samt ved at integrere læringsmålene i arbejdet.  
Praktikken kan danne grundlag for den studerendes afsluttende eksamensprojekt. 
 
 
15.1. Krav til de involverede parter 
 
Praktikvirksomheden stiller en kontaktperson til rådighed for den studerende i 
praktikperioden. Kontaktpersonen udformer i samarbejde med den studerende en 
uddannelsesaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver, den studerende skal arbejde 
med i praktikperioden. Opgaverne skal tilgodese læringsmålene for praktikken.  
Ved tilrettelæggelsen af praktikken skal der tages hensyn til den studerendes 
forudsætninger og forkundskaber. 
Uddannelsesaftalen fremsendes til uddannelsesinstitutionen til godkendelse. 
 
Den studerende udformer en skriftlig rapport over praktikperioden, hvoraf det 
fremgår, hvorledes læringsmålene for praktikken er opfyldt. 
 
Uddannelsesinstitutionen udpeger en praktikvejleder, som også fungerer som 
eksaminator for den skriftlige praktikrapport. 
 
Praktikperioden har et omfang på 15 ECTS-point.  
 
 
16. Adgangskrav og prioritering blandt ansøgerne 
 
I henhold til Bekendtgørelse nr. 214 af 21. februar 2009 om adgang til 
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 
 
Uddannelsen er dimensioneret og optaget er fordelt mellem 50 % i kvote 1 og 50 % i 
kvote 2. 
 
Kvote 1: 
Ansøgere med en gymnasial uddannelse skal mindst have matematik på C-niveau, kemi 
på C-niveau og biologi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau, som erstatning for 
kemi og biologi på C-niveau 
Ansøgerne prioriteres efter kvotienten ved den adgangsgivende gymnasiale eksamen 
 
Kvote 2: 
Ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse skal have suppleret med matematik på 
C-niveau, kemi på C-niveau og biologi C-niveau. 
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Ansøgerne prioriteres efter relevant erhvervserfaring, karakterer i relevante fag 
(matematik, kemi og biologi eller bioteknologi) og evt. uafsluttet relevant videregående 
uddannelse. 
 
16.2 Overflytning fra anden uddannelsesinstitution 
Ønskes optag på 2. semester skal den studerende bestå 1. semesterevalueringen. 
Ønskes optag på 3. semester skal 1. årsprøven være bestået. 
 
 
17. Internationalisering 
Det er muligt at gennemføre praktikken i udlandet. Kontakt skolens internationale 
koordinator. 
 
Der er ingen aftaler med udenlandske institutioner om parallelforløb. 
 
 
18. Dispensationsregler  
Copenhagen Business Academy, Laborantskolen kan, når det findes begrundet i 
usædvanlige forhold, dispensere fra reglerne i studieordningen, der er fastsat af 
institutionerne. 
 
 
19. Ikrafttrædelsesbestemmelser 
Studieordningen træder i kraft med virkning for studerende, der påbegynder studiet fra 
august 2013. 
 
19.1. Overgangsordninger 
Ingen 
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20. Henvisninger til gældende retsregler 
Studieordningens retsgrundlag er følgende lovgivning og bekendtgørelser: 
 

• Bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser   

• Bekendtgørelse nr. 153 af 18. februar, 2013 om erhvervsakademiuddannelse inden 
for miljøteknologi (miljøteknolog AK) 

• Bekendtgørelse nr. 214 af 21. februar 2009 Bekendtgørelse om adgang til 
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser  

• Bekendtgørelse nr1146 af 01. oktober 2010 om kvalitetssikring af erhvervsrettet 
videregående uddannelse 

• Bekendtgørelse nr. 1016 af 24. oktober 2010 om prøver og eksamen i 
erhvervsrettede uddannelser 

• Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden 
bedømmelse 

• Lovbekendtgørelse nr. 882 af 08. august 2011 om erhvervsakademiuddannelser 
og professionsbacheloruddannelser. 
 

Bekendtgørelserne og loven findes på www.fivu.dk 
 
 
 
 
21. Nyttige Links 
www.cphbusiness.dk  Erhvervsakademiets hjemmeside  
   
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125610
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125610
http://www.fivu.dk/
http://www.cphbusiness.dk/
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