
PROF/ TRAC er et EU-finansieret 
projekt som forløber i perioden 
marts 2015 - februar 2018. Målet 
for projektet er at udvikle en 
fælles EU Åben Uddannelses- og 
Kvalifikationsplatform, som en 
del af livslang læring og 
opkvalificering af fagpersoner 
der arbejder med 
lavenergibygninger (nZEB). 
Denne platform er rettet mod 
ingeniører, arkitekter og ledere 
som er involveret i nZEB-design 
og opførelse.
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Åben uddannelses- og 
kvalifikationsplatform for 
nZEB byggeri og renovering

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 

under grant agreement No. 649473.

www.proftrac.eu
kontakt:info@proftrac.eu

PROF/TRAC-projekt har været med til at 
udvikle 7 nationale opkvalificerings 
programmer. Det første udkast for disse 
nationale pilotkurser har været forberedt i 
februar 2016 i forbindelse med ”Train the 
Trainers” program (TtT) og de dækker 
følgende strategier for hvert enkelt land: 

Pilotkurser

Den første runde af pilotkurser har været 
med til at samle erfaringer og feedback om 
kursernes forløb og indhold. Denne 
uddannelses- og kvalifikationsplatform er 
åben for deltagelse af andre 
uddannelsesinstitutioner end dem der 
allerede indgår i PROF/TRAC-projektet. 
Allerede nu informerer REHVA, Housing 
Europe og ACE om denne uddannelses- og 
kvalifikationsplatform i deres netværk.  
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Air Conditioning
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Faglig tilgang og tværfagligt 
samarbejde for nZEB design (Kroatien)
Opgraderingskursus: Designstrategi, 
evaluering, drift og vedligeholdelse af 
nZEB. Uddannelsesprogram for 
energispecialister (Tjekkiet)
Hvordan designer du din første nZEB? 
(Danmark)
Næsten nulenergibygninger: 
Planlægning for bæredygtig udvikling 
(Italien)
Multi-fagligt design af nZEB (Holland)
Design af nZEB - tværfaglig tilgang 
(Slovenien)
Sådan styres og designes en nZEB 
(Spanien)
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PROF / TRAC Uddannelses- og 
Kvalifikationsplatform er en fælles 
EU-platform for fagpersoner som arbejder 
med lavenergibygninger (nZEB). Her kan du 
finde ud af hvilke fagligheder der er 
mangel på inden for nZEB-området, hvilke 
specifikke færdigheder og kvalifikationer 
der bliver efterspurgt og hvor kan du finde 
relevant litteratur og andet materiale 
opdelt i forskellige sprog og 
nZEB-teknologier. Denne platform støtter 
de nationale faggrupper, samt private og 
offentlige uddannelsesinstitutioner i at 
udvikle deres kurser og kursusmateriale på 
nZEB-området. Derudover er denne 
platform med til at formidle og promovere 
hvilke organisationer der tilbyder 
PROF/TRAC nZEB-kurser både på det 
nationale og internationale niveau.

Uddannelses- og 
kvalifikationsplatform  

PROF / TRAC Uddannelses- og 
Kvalifikationsplatform er også et forsøg på 
at vurdere og kortligge niveauet af 
nZEB-viden hos de forskellige fagligheder i 
byggeriet. For alle fagligheder i byggeriet, 
dvs. arkitekter, ingeniører, byggeledere, 
osv., blev der udviklet enensartet 
kvalifikationsdisposition for selvstændig 
vurdering af individuelle kompetencer på 
nZEB-området. Denne 
kvalifikationsdisposition er opbygget efter 
nZEB-teknologier, for eksempel: 
energistyring, energiproduktion, 
energireduktion, tværfaglig færdigheder og 
kompetencer. Tilsvarende opdeling efter 
teknologier er også anvendt i PROF/TRAC 
materiale databasen og på denne måde 
skabes en forbindelse mellem manglende 
kompetencer og tilgængelig 
uddannelsesmateriale inden for specifik 
nZEB-teknologi. 

nZEB-kvalifikationer

PROF/TRAC er blandt de første 
EU-projekter som forsøger at implementere 
Build-Up Skills Advisor-App.
I PROF/TRAC-projektet er en opgørelse af 
tilgængelige kurser på nZEB området udført 
samtidig med kortlægning af 
nZEB-færdigheder. Advisor-App forbinder 
de forskellige fagligheder med de relevante 
teknologier, færdigheder og udbudte 
opkvalificeringskurser ifølge EU PROF / 
TRAC Uddannelses- og 
Kvalifikationsplatform.
PROF/TRAC-projektet vil tilstræbe at 
vedligeholde opgørelsen af udbudte kurser i 
fremtiden. 

Build-Up Skills og Advisor-App

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP_Prof-Trac_Flyer_Rose-DK-PRINT.pdf   2   23/08/2017   17:55


