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Videreuddannelse på DTU med specialisering i Facilities Management
Per Anker Jensen, Professor,
Center for Facilities Management – Realdania Forskning (CFM)
Danmark Tekniske Universitet
www.cfm.dtu.dk
Indledning
I FM Update #9 marts 2011 orienterede jeg i en artikel om, at DTU i 2011 for første gang udbød en
mulighed for specialisering i FM på videreuddannelsen Master i Ledelse af Byggeri. I denne artikel
vil jeg følge op med at orientere om den videre udvikling af denne specialiseringsmulighed.
Master i Ledelse af Byggeri
Videreuddannelsen Master i Ledelse af Byggeri er på universitetsniveau og rettet mod ingeniører,
arkitekter, konstruktører og andre, der arbejder med at styre dele af byggeprocessen i bred forstand.
Videreuddannelsen varer to år på deltid og gennemføres typisk sideløbende med et job.
Uddannelsen er akkrediteret af undervisningsministeriet og de færdige kandidater tildeles en
mastergrad.
Fagligt tager uddannelsen udgangspunkt i den veletablerede internationale disciplin Construction
Management. På de første 3 af i alt 4 semestre består undervisningen i 3 parallelle fagmoduler samt
studieture og andre supplerende indslag. Uddannelsen startede i 2003 og den gennemgår løbende
tilpasninger. Aktuelt gennemføres uddannelsen for 5. gang, og på første semester i efteråret 2011
blev der undervist i Introduktion til Construction Management, Byggeriet som Branche og
Brugertilpasset Byggeproduktion. På andet semester i foråret 2012 blev der tilsvarende undervist i
Forandringsledelse i Byggeriet, Facilities Management og Projektøkonomi.
Specialisering i FM
Udover det obligatoriske modul i FM på 2. semester gennemføres på 3. semester i dette efterår for
første gang et valgfrit modul i Ejendomme og Arbejdspladser i relation til denne specialisering. Der
tilbydes ligeledes et nyt obligatorisk modul i Bæredygtigt Byggeri og Facilities Management, et
obligatorisk modul i Innovation i Byggeriet samt et valgfrit modul i Arbejdsmiljø og
Kvalitetsledelse.
Uddannelsen afsluttes med et masterspeciale på 4. semester, som udarbejdes over et selvvalgt emne
inden for Construction Management eller Facilities Management. Emnet for masterafhandlingen
vælges typisk, så det har relation til den enkelte studerendes daglige arbejdsområde. Hvis man
vælger det valgfrie modul i Ejendomme og arbejdspladser og afslutter med en masterafhandling i et
emne relateret til FM, så kan man blive Master i Ledelse af Byggeri med specialisering i Facilities
Management.
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Ejendomme og arbejdspladser
Formålet med dette nye modul er at give dybtgående indsigt i teorier og metoder om ejendomme og
arbejdspladser set i forhold til virksomheders kort- og langsigtede behov og give de studerende
mulighed for at anvende sådan viden i forhold til egen virksomhed. Undervisningens overordnede
fokus er på samspillet mellem fysiske rammer og organisationer, og hvordan håndtering af
ejendomme, bygninger og arbejdspladsudformning kan bidrage til at understøtte og forbedre
virksomheders aktiviteter og udviklingsmuligheder. Kurset tager udgangspunkt i FM som disciplin,
men der vil tillige blive inddraget viden og perspektiver fra relaterede discipliner som Corporate
Real Estate Management, Asset Management og Business to Business marketing.
Undervisningen vil i høj grad været baseret på forskningen ved Center for Facilities Management –
Realdania Forskning. Modulet vil omhandle emner som ejendomsstrategier, portefølje management,
ejendomsudvikling, asset management, space management, FM merværdi og kernevirksomhed,
byggeprogrammering, arbejdspladsindretning, bygningsevaluering og præstationsmåling.
Undervisningen foregår primært på dansk, mens undervisningsmaterialet overvejende er på engelsk.
Målgruppe
Der er et stigende antal medarbejdere, der beskæftiger sig med FM-relaterede opgaver i både
private og offentlige organisationer, men der findes ikke i dag hverken grunduddannelse eller en
kvalifikationsgivende videreuddannelse inden for emnet på universitetsniveau i Danmark. Mange af
disse medarbejdere har en byggerelateret grunduddannelse og har måttet lære at håndtere FMopgaverne den hårde vej igennem jobbet suppleret med korte efteruddannelsesopgaver. Dette råder
den nye specialiseringsmulighed bod på.
Specialiseringen i FM henvender sig især til medarbejdere, der er i eller på vej mod en karriere som
funktionsleder e.lign. i en FM-organisation, men specialiseringen kan også være relevant for andre
medarbejdere, der arbejder med FM-relaterede opgaver. Det kan være i en in-house FMorganisation, en kommune eller anden offentlig organisation, en FM-leverandørvirksomhed, en
ejendomsvirksomhed, en arkitektvirksomhed, en rådgivende ingeniørvirksomhed, en
byggevirksomhed med fokus på FM-opgaver eller en uddannelsesinstitution.
Praktiske oplysninger
For at starte på uddannelsen skal man have min. 2 års relevant erhvervserfaring og en uddannelse på
bachelorniveau. Næste hold starter september 2013. Du kan læse mere om uddannelsen på
http://www.man.dtu.dk/Uddannelse/Videreuddannelse/Ledelse_af_byggeri.aspx.
Hvis du vil vide mere om specialiseringen i FM, kan du kontakte til professor Per Anker Jensen,
pank@dtu.dk. Hvis du vil vide mere om Master i Ledelse af Byggeri, så kontakt til studieleder
Henrik Buhl, hbuh@dtu.dk. Du kan få tilsendt brochurer, og du er altid velkommen til en samtale
om dine uddannelsesmuligheder.
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Billedtekst: Et hold studerende på studietur til Shanghai i 2010 (Hedda: Billedet kan beskæres)
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