
BT NOR1001   NORDPLUS INTENSIVE COURSE ON SUSTAINABLE ENERGY AND WATER 3 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:  Um er að ræða einnar viku norræna hópavinnu við viðfangsefni á sviði 

orkutækni.  
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: 

Nemendur og kennarar frá Íslandi, Eistlandi, Svíþjóð og Finnlandi munu auka þekkingu sína og færni 
varðandi sjálfbæra stjórnun og umsýslu á sorpvinnslu, vatnsveitum og orkuframleiðslu innan 
Norðurlandanna í gegnum mismunandi verkefnisþætti og heimsóknir til fyrirtækja sem starfa innan 
áherslusviðs námskeiðsins. 

Leikni: 
Námskeiðið mun veita nemendum æfingu í að finna, deila og kynna ákveðið viðfangsefni auk þessa að 
skapa gagnkvæma þekkingu á þeim aðferðum og tækni sem notuð er við framleiðslu á orku og 
neysluvatni ásamt meðhöndlun úrgangs í þátttöku löndunum.  

Hæfni: 
Nemendur frá ólíkum löndum og menningarheimum munu vinna saman í blönduðum hópum og hafa 
þannig tækifæri til að læra af hver öðrum. Samstarfið mun skapa aukinn skilning á menningu og 
aðstæðum á hinum Norðurlöndunum, ásamt því að veita nemendum sjálfstraust í samskiptum við 
samnemendur og kennara frá öðrum löndum. 

Lýsing: Nordplus-netið „Advanced Nordic Technology for Energy and Environment” (ANTEE), stefnir að því að 
prófa og þróa nýjar leiðir til að kynnast ýmsum viðfangsefnum sem tengjast sjálfbærri mannvist og 
tengjast m.a. loftslagsmálum. Sérstök áhersla verður lögð á orkutengd málefni, þar sem fjölbreytt 
orkuframleiðslutækni sem notuð er í þátttökulöndunum verður kynnt og rannsökuð frekar af 
nemendum meðan námsvikan stendur yfir. Þeir skólar sem standa að samstarfsnetinu eru: Iðn- og 
tæknifræðideild Háskólans í Reykjavík (Ísland), TTK Háskóli hagnýtra vísinda (Eistlandi), Háskólinn í 
Halmstad (Svíþjóð), Viðskipta- og verkfræðideild Tækniháskólans í Tampere (Finnland), 
umhverfisverkfræðideild KEA (Copenhagen School of Design and Technology, Danmark). 
Hver háskóli sendir 5-7 nemendur, ásamt kennara, til að taka þátt í samstarfsvinnuvikunni. Vinna 
nemenda er studd af fyrirlestrum, heimsóknum til fyrirtækja og kynningum á starfsemi þeirra. 
Nemendur mæta með tilbúna kynningu við upphaf námsvikunnar í samræmi við skilgreint forverkefni. 
Námsvikunni lýkur með kynningu á vinnu hvers hóps. Eftir að námsvikunni lýkur eiga nemendur að skila 
tæknilegri skýrslu ásamt dagbók sem gefa skal yfirlit yfir þátttöku og upplifun nemandans.  

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Fyrirlestrar, kynningar og skoðunarferðir. Skrifuð dagbók og vísindaleg skýrsla. Nemendur 
útbúa tvær kynningar um efni á skilgreindu sviði, samkvæmt verkefnislýsingu hvers árs.  
Námsmat: Námskeiðið er metið sem staðið eða fallið. Mat byggist á kynningum, ritgerðum og mætingu.  
Allir nemendur munu fá 3 ECTS einingar fyrir námskeiðið ef þeir ljúka eftirfarandi verkefnum: (i) Skila kynningu 
í samræmi við skilgreind for vinnu áður en samstarfsvikan hefst (1 ECTS eining); (ii) taka virkan þátt í hópastarfi 
meðan samstarfsvikan stendur yfir (1 ECT eining); (iii) skila tveimur skýrslum eftir að samstarfsviku lýkur, þ.e. 
dagbók og tækniskýrslu um upplifun sína og viðfangsefni samstarfsvikunnar (1 ECTS eining). 
Tungumál: Enska. 


