som bygningskonstruktører I samarbejde med andre projekterende og
producerende at gemmenføre
speciltdnkprojeting,a
forberede og lade opførelsen of
bygninger saint iøvrigt at bestride
ledende stillinger inden for
udførende og kontrollerende
evirksdomh.

Adgangsbetingelserne

En byggeteknisk højskole
ved Horsens tekniske Skole

Horsens bliver den eneste by i provinsen, som faar en byggeteknisk
bygnings-konstruktører
højskole, der kan uddanne baade byggeteknikere og

Horsens tekniske Højskole har faaet tilladelse til at etablere sig
som byggeteknisk højskole. Denne nydannelse er muliggjort igennem
undervisningsministeriets bekendtgørelse of 81. august 1966 om uddannelse of byggeteknikere og bygningskonstruktører. Denue bekeudtgørelse afløser en bekendtgørelse af 18. marts 1960 om bygningskonstruktørskolen. Bekendtgørelsen betyder fastlæggelse of den ny
ud-dannelse som byggetekniker og samtidig en Irian* udvidelse of uddannelsen bygningskonstruktør, tidsmæssigt med et belt aar.
Der oprettes fro starten kun to
byggetekniske højskoler, nemlig
pan Horsens tekniske Skole og paa
Det tekniske Selskabs Skoler I København. Alene disse to byggetek-

ler d Aalborg, Aarhus, Esbjerg,
Easley, Kolding, Odense, Randers,
Ronne og Sønderborg.

— At Horsens er den eneste by
provinsen, som faar en byggeteknisk højskole, vil betyde, at denne
højskole vil faa en kraftig vækst,
udtaler rektor Georg Rasmussen og
niske højskoler kan give baade fortæller videre, at formaalet med
undervisningen er at sætte eleverne
byggetekniker- og
stand til som byggeteknikere at
bygnIngskonstruktøruddannelsen.
Byggetekni-keruddannelsen alene vtl ogsaa medvirke ved opferelse af bygninkunne faas paa byggetekniske sko- ger og til forberedelse heraf, og

Uddannelsen som byggetekniker
omfatter tre semestre og uddannelsen som bygningskonstruktører yderligere fire, altsaa varer studietiden
henholdsvis 1% afar og 8% ear.
Adgangen til uddannelsen som
byggetekniker er betinget at, at
den paagældende har bestaaet
teknik forberedelseseksamen med to
fremmede sprog, realeksamen med
matematik eller tilsvarende eller
højere eksamen. Iøvrigt gælder de
samme optagelsedbetingelser som
ved bygningsteknikum. Ogsaa unge,
der bar gennemgaaet undervisnIng
paa en bygningsteknisk
værkstedol1åupretmdas
beskæftigelse I virksomheder lnden
for byggefagene, har adgang til
byggeteknikeruddannelsen, ligesom
tekniske assistenter. Adgang til uddannelsen som bygningskonstruktør
er betinget a!, at den paagældende
har bestaaet eksamen som byggetekniker.
Etter de nye retningslinjer skal
de studerende tit eksamen after 1%
aars studietid lewd hidtil after
hvert semester.

Forste kursus begynder
januar 1967
Første kursus paa den ny byggetekniske højskole vil begynde den
20. januar 1987.
Pan Horsens tekniske Skole glæder man sig meget over, at
arbej-dtpnyigeørskolu
i fuld gang. Efterhånden, wan
Ingeniørskolen flyttes ud, gives der
større muligheder for udvidelse
den byggetekniske højskole.
Susie.

