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2-årig efteruddannelse

Vær med til at nedbringe 
miljøbelastningen fra  

byggesektoren

Undervisningen foregår online, og uddannelsen kan derfor tages uafhængig af 
hvor man bor. På kursusmodulerne vil der typisk være ½ dag pr. uge, hvor de 
studerende deltager i 2-vejs online undervisning. 

Hvor det er muligt, overværer de studerende onlineunder visningen i mindre 
geografiske studiegrupper, der efter aftale kan samles hos en af deltagerne.

Projektgrupperne tilknyttes en eller flere vejledere, og vejledningen foregår online 
efter aftale mellem gruppen og vejlederen.

Udover onlineundervisning og projektarbejde vil der være en del selvstudier, hvor 
de studerende skal læse/se/høre div. studie materiale, researche samt arbejde 
med sin del af projektet.

Uddannelsen er dansksproget, men enkelte artikler og oplæg kan være på norsk, 
svensk eller engelsk. 

Uddannelsen er opbygget i 4 moduler (semestre)
De tre første moduler har overskrifterne:

• Bæredygtigt byggeri i praksis

• Teori – begreber og metoder

• Ledelse

Hvert modul består af tre kurser á ca. 6 ugers varighed. Modul 4 er reserveret  
til masterprojektet. Det er muligt at tage uddannelsens kurser enkeltvis.  
Læs mere om modulerne på vores hjemmeside.

En fleksibel 
onlineuddannelse

 
Praktisk information 
For at blive optaget på Master i Bæredygtigt Byggeri skal du have afsluttet en relevant 
uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, fx som bygningsingeniør, arkitekt eller 
bygnings konstruktør. Derudover skal du have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter  
endt uddannelse.

For mere information om optagelse, møde, pris  
og betalingsbetingelser, se vores hjemmeside  
lifelonglearning.dtu.dk, scan QR-koden 
eller kontakt DTU Learn for life

Telefon: (+45) 45 25 45 25

E-mail: learnforlife@dtu.dk



Bliv en nøgleperson i omstillingen  
til et mere bæredygtigt byggeri
Byggebranchen tegner sig i dag  for op mod en tredjedel af den samlede CO2-udledning  
i Danmark, og derfor er en grønnere branche en af nøglerne til at nedbringe det nationale 
klimatryk. Bæredygtigt byggeri kræver medarbejdere, der har en dybtgående forståelse af 
og viden om de parametre, der reelt har betydning for bæredygtigheden. De efterspurgte  
kompetencer kan opbygges ved at tage en Master i Bæredygtigt Byggeri. Masteren er  
en 2-årig efteruddannelse på halv tid, der er beregnet til, at de studerende kan tage den 
sideløbende med et erhvervsarbejde. 

 
Bæredygtigt byggeri er en samfundsopgave
Uddannelsen udbydes af Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet, i et bredt 
samarbejde med erhvervslivet og de to andre tekniske universiteter: Aalborg og Syddansk. 
Det bæredygtige byggeri er en samfundsopgave, og derfor indrages både branchen og 
forskningsverdenen i undervisningen med netop deres spidskompetencer. 

Uddannelsen forener forsknings- og evidensbaseret viden med erfaringer fra praksis, og 
projektopgaver vil ofte tage udgangspunkt i cases, hentet fra de studerendes virksom heder. 

Hvad er  
bæredygtigt byggeri? 
Bæredygtigt byggeri er byggeri, der 

belaster miljøet så lidt som muligt 

i hele byggeriets livscyklus, og 

som samtidig danner gode rammer 

om menneskers liv og udvikling. 

Bæredygtigt byggeri er altid afhængig 

af lokaliseringen og den kontekst, det 

indgår i.

På uddannelsen får du 
 Forsknings- og evidensbaseret viden om teorier, metoder  
og praksis inden for bæredygtighed i byggeriet

 Kompetencer til at reflektere, analysere og konkludere i forhold  
til anvendelsen af disse i design af bæredygtigt byggeri

 Udviklet din evne til at implementere denne viden  
i sin organisation

Som Master i Bæredygtigt Byggeri kan du
 forstå, planlægge og implementere design af bæredygtige løsninger i byggeri

 vurdere og evaluere betydning af metoder  
og løsninger for de sammenhænge, de anvendes i

 identificere, analysere og vurdere bæredygtigheds   problemstillinger med 
anvendelse af relevante forsknings baserede teorier og metoder 

 lede arbejdet med implementering af bæredygtighed  
i organisation og byggeprocesser

 kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med  
såvel projekterende og udførende som beslutningstagere og brugere

Med Master i Bæredygtigt Byggeri  
får du kompetencer til 

 at skabe og videreudvikle din egen faglige profil med  
udgangspunkt i din uddannelse og din professionelle baggrund

 at reflektere over og udvikle din egen praksis i relation til design, implementering, 
dokumentation og ledelse af bæredygtigt byggeri

 at indgå i et tværfagligt samarbejde og bidrage aktivt til at udvikle  
bæredygtige løsninger

Hvad får du ud af at  
tage uddannelsen?


