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Godkendelse af dublering af udbud  
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Københavns Erhvervsakademis ansøgning om godkendelse af dublering 
af udbud, truffet følgende afgørelse:  
 

Godkendelse af professionsbacheloruddannelsen som  
bygningskonstruktør (Hillerød) 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 
videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 
særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, 
professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.  
 
Da Københavns Erhvervsakademi er positivt institutionsakkrediteret gives god-
kendelsen til umiddelbar oprettelse af udbuddet.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor.  
 
Udbudssted:  
Hillerød  
 
Sprog:  

Dansk 

 

Med venlig hilsen 

 

Ina Jakobine Madsen 

Specialkonsulent  
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Nr. D1 - Dublering – prækvalifikation 

(Efterår 2020) 

Ansøger og udbudssted: KEA Københavns Erhvervsakademi, Hillerød  

Uddannelsestype: Professionsbachelor  

Uddannelsens navn 

(fagbetegnelse): 

Bygningskonstruktør   

Den uddannedes titler på 

hhv. da/eng: 

Professionsbachelor i bygningskonstruktion 

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management 

Hovedområde: Teknisk Genansøgning 

(J/N): 

N 

Sprog:  

Dansk 

Antal ECTS: 210 ECTS 

Link til ansøgning på 

http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/30f211ec132d375534a26fa49d00c2c4 

Link - Uddannelses-

Guiden: 

https://www.ug.dk/job/job-fordelt-paa-

erhvervsomraader/byggeoganlaeg/andetbyg/bygningskonstruktoer  

  

RUVU's vurdering  RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørel-
se nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4.  
 
RUVU vurderer, at der er tale om en god ansøgning, som detaljeret har afdæk-
ket optagelsesgrundlaget bl.a via en analyse af afviste kvalificerede ansøgere 
fra KEA's udbud i København samt undersøgelse af ansøgere fra Nordsjælland 
som vil foretrække at blive i nærområdet.  
 
RUVU bemærker at det er positivt, at KEA har fokus på at understøtte uddan-
nelsesniveauet i den del af Nordsjælland men anbefaler endvidere KEA at have 
et særligt fokus på at skabe et godt studiemiljø i Hillerød, som understøtter de 
studerendes trivsel og læring.  
 
Det nye udbud forventes tillige ikke at have væsentlige negative konsekvenser 

for andre udbud af uddannelsen på Sjælland.  
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