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Afgørelse om foreløbig godkendelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, 

truffet følgende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af   

Akademiuddannelsen i automation og drift i Herning 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om sær-

lige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, profes-

sionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 

 

Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis 

den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. januar 2016, bortfalder den fore-

løbige godkendelse. 

 

Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for Erhvervsakademi 

MidtVests vedtægtsbestemte dækningsområde. 

 

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv 

akkreditering. 

 

Når der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitutionen rette 

henvendelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på tildeling af 

kode til Den Koordinerede Tilmelding samt koder fra Danmarks Statistik. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter reglerne i Lov erhvervsrettet grundud-

dannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, § 

15h. 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 536 af 27. maj 2013 om 

videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser). Uddannelsen skal endvi-

dere omfattes af fælles studieordning, der udarbejdes af godkendte udbydere af 

uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelsens § 16.  
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Uddannelsen indgår i bekendtgørelsens fagområde for service, produktion, it, byg-

ge og anlæg m.v. 

Uddannelsesinstitutioner, der udbyder akademiuddannelser inden for fagområdet 

for service, produktion, it, bygge og anlæg mv. har nedsat et fællesudvalg, der vare-

tager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet, jf. bekendtgørelsens § 18. 

Nærmere oplysninger om fællesudvalget kan findes på Uddannelsesministeriets 

hjemmeside. 

 

Kopi af dette godkendelsesbrev er sendt til formanden for fællesudvalget. 

 

Titel: 

Uddannelsens titel fastlægges til: 

 

Dansk: Akademiuddannelsen i automation og drift 

 

Engelsk: Academy Profession Degree in Automation and Operation  

 

Udbudssted: 

Herning 

 

Sprog: 

Dansk 

 

Normeret studietid: 

60 ECTS 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen takstindplaceres på følgende niveau: 

• Undervisningstakst kr. 59.200 

• Bygningstakst kr. 6.300 

 

 

Censorkorps: 

Styrelsen for Videregående Uddannelser har noteret, at uddannelsen tilknyttes 

censorkorpset for fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg m.v. 

 

Dimensionering/ Maksimum-ramme/ kvote 

Udbuddet dimensioneres ikke.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 

Ansøger: Erhvervsakademi MidtVest  
Uddannelse: Akademiuddannelsen i automation og drift 

Engelsk titel: AP Degree in Automation and Operation 

Udbudssted: Herning 

Uddannelsessprog Dansk 

Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Akademiuddannelsen i automation og drift er en 1-årig Videregående voksenuddannelse, 
der typisk er tilrettelagt på deltid. Uddannelsen har til formål at kvalificere den uddanne-
de til selvstændigt at kunne bidrage til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder og 
forretningsmodeller inden for automation og drift i den industrielle produktion og off-
shore. 
 
Den automationsuddannede står i spidsen for den praktiske installation, der består af 
opstilling, indkøring, optimering og drift af automatiske anlæg i produktionsrettede miljø-
er – enten som selvstændig, som ansat hos rådgiver, i produktionsvirksomheden eller hos 
leverandøren/underleverandøren af sådanne anlæg. Uddannelsen er delt i 2 retninger: 
Industri og Offshore olie og gas. 
 
Konstituerende elementer: 
Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS, sammensat af 20 ECTS obligatoriske fag, 30 
ECTS valgfag og 10 ECTS afgangsprojekt.: 
 
Obligatoriske fag:  

- El-teknologi og integrerede automatiske enheder - 10 ECTS 

- Automation og design af automatiske enheder -10 ECTS 
 
Øvrige fag: 

- Maskinteknologi og automatiske proces og produktionsenheder - 10 ECTS 

- Design og opbygning af automatiske enheder - 10 ECTS 

- Maskinteknologi – 10 ECTS 

- El-teknologi – 5 ECTS 

- Materialelære – 5 ECTS 

- Drift og vedligehold – 5 ECTS 

- Sikkerhed – 5 ECTS 

RUVUs vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 
af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at uddannelsen er udviklet på baggrund af en 
behovsanalyse, der omfatter områdets interessenter, som samstemmende peger på, at den 
hurtige og meget omfattende automatisering af produktionen i Danmark har skabt et sti-
gende uddannelsesbehov inden for automation. 
 
RUVU har endvidere lagt vægt på, at uddannelsesforslaget understøtter 
udmøntningen af trepartsaftalens 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannel-
se, som er målrettet større aktivitet inden for efter- og videreuddannelse målrettet de tek-
niske og produktionsrettede erhverv. Aktiviteten skal bl.a. sikres gennem et større og mere 
målrettet udbud af tekniske akademiuddannelser. I udmøntningen er også afsat midler til 
nedsættelse af deltagerbetalingen på tekniske akademiuddannelser, hvilket må formodes 
at stimulere efterspørgslen. 
 

 

 


