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Afgørelse om foreløbig godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af VIA’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet 
følgende afgørelse: 
 

Foreløbig godkendelse af udbud af Akademi- 
uddannelsen i Byggekoordination 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 
af nye videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. 
marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervs-
akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannel-
ser og diplomuddannelser. 
 
Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv institutionsakkredite-
ring opnået senest 1. marts 2017. 
 
Hvis Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om betinget positiv institutions-
akkreditering, er godkendelsen betinget af en efterfølgende positiv uddan-
nelsesakkreditering opnået senest 1. februar 2018. 
 
Giver Akkrediteringsrådet afslag på institutionsakkreditering, bortfalder 
den foreløbige godkendelse. 
 
Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for det ved-
tægtsbestemte dækningsområde. 
 
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om 
positiv akkreditering. Når der foreligger en positiv akkreditering, skal ud-
dannelsesinstitutionen rette henvendelse til Styrelsen for Videregående 
Uddannelser med henblik på tildeling af kode til Den Koordinerede Tilmel-
ding 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. 
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Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående ud-
dannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 
578 af 1. juni 2014, som ændret ved § 6 i lov nr. 634 af 16. juni 2014. 
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 3. juli 2015 
om akademiuddannelser. Uddannelsen er endvidere omfattet af fælles stu-
dieordning, der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter 
reglerne i bekendtgørelsens § 16. 
 
Udbudssted: 
Horsens. 
 
Sprog: 
Dansk. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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C9 - Ansøgning om nyt udbud 

Ansøger og udbudssted: VIA University College (Horsens)  
Ansøgningsnr.: C9 Status på ansøgningen: Foreløbig godkendelse 
Uddannelsens navn: Akademiuddannelsen i Byggekoordination 
Den uddannedes titel 
(da/eng): 

AU i Byggekoordination  
Academy Profession (AP) Degree in Construction and Coordination 

Hovedområde: Tekniske område Genansøgning: Nej 
Sprog: Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 
Link til ansøgning: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d107a278  

 
Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag 

 
Beskrivelse af  
uddannelsen, herunder 
erhvervssigte 

Uddannelsen, er en deltidsuddannelse, der har til formål at opkvalificere byg-
gepladsens mellemledere (F.eks. sjakbajser, formænd, konduktører, byggelede-
re eller projektledere) for at kvalificere og optimere byggeprocesser og – pro-
jekter. Formålet er at imødekomme og afhjælpe nogle af de udfordringer byg-
ge- og anlægsbranchen står overfor i kraft af en stigende kompleksitet i bygge-
sagerne og deraf et øget behov for koordinering og optimering af processerne 
på byggepladsen for fortsat at kunne levere en høj produktivitet og kvalitet i 
byggeløsningerne.  
 
Uddannelsen retter sig imod personer, der allerede er i - eller har erfaring med 
bygge- og anlægsbranchen, der gennem en styrkelse af deres ledelses- og pro-
cesstyringsmæssige kompetencer kan afhjælpe et behov for større koordine-
ring og procesledelse på byggepladsen. 
 

RUVU’s vurdering  
d. 8. marts 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 852 af 03. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at der er behov for udbud af 
uddannelsen i Horsens. RUVU bemærker, at VIA har hørt erhvervsakademiet, 
som har fortrinsret til tekniske akademiuddannelser i området. 
 
RUVU har endvidere lagt vægt på, at udbuddet understøtter udmøntningen af 
trepartsaftalens 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse (VEU), 
som er målrettet større aktivitet inden for efter- og videreuddannelse målrettet 
de tekniske og produktionsrettede erhverv. Aktiviteten skal bl.a. sikres gennem 
et større og mere målrettet udbud af tekniske akademiuddannelser. I udmønt-
ningen er også afsat midler til nedsættelse af deltagerbetalingen på tekniske 
akademiuddannelser, hvilket må formodes at stimulere efterspørgslen. 
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