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Udkast til afslag på godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af UC Nordjyllands ansøgning om godkendelse af nyt ud-
bud truffet følgende afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af udbud af professionsbachelor-
uddannelsen i Energimanagement (engelsk) i Aalborg 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 
af videregående uddannelser. 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag. 
 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøg-
ningen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 
modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk 
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tids-
frist betragtes afslaget som endeligt.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Jette Søgren Nielsen  
Kontorchef 
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 D2 - Ansøgning om dublering 
 
Titel (dansk): Professionsbachelor (O) i Energimanagement 
Titel (engelsk): Bachelor’s Degree in Energy Management 
 
Ansøger: UC Nordjylland (Aalborg) 
Sprog: Engelsk 
 
Beskrivelse af uddannelsen 
Under uddannelsen får man indsigt i energi- og miljøpolitiske forhold og 
lærer om gældende regler indenfor emnet. Der er tale en 1½-årig overbyg-
ningsuddannelse, der skal opfylde det voksende behov for specialister hos 
især installations-, produktions- og rådgivningsvirksomheder indenfor 
energimanagement. 
 
 
RUVU’s vurdering: 
RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU noterer sig, at der søges om dublering på engelsk af en helt nyopret-
tet uddannelse. UC Nordjylland er november 2014 blevet positivt akkredite-
ret til at udbyde uddannelsen på dansk. Der er endnu ikke dimittender fra 
uddannelsen.  
 
RUVU vurderer på baggrund heraf, at det er mest hensigtsmæssigt at afven-
te flere gennemløb af uddannelsen og indhente erfaringer om dimittender-
nes beskæftigelsessituation, før der tages stilling til et engelsksproget ud-
bud. 
 
 
 


