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Afslag på godkendelse af nyt udbud 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse 
af nyt udbud og Erhvervsakademi Koldings indsigelse af 19. april 2016 mod 
udkast til afslag af 11. april 2016 truffet følgende afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af udbud af erhvervsakademi- 
uddannelsen i Automationsteknologi 

 
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. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderer, at institutio-
nens indsigelse ikke indeholder væsentlige nye oplysninger, der ændrer 
vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindelige vurdering af an-
søgningen. RUVU finder derfor fortsat, at man bør afvente udviklingen på 
de eksisterende udbud, før der eventuelt oprettes nye udbud. 
 
Ministeren er opmærksom på, at der er et stort antal industrivirksomheder 
i EA Koldings område, som efter det oplyste undergår en kraftig automati-
sering, der øger behovet for kvalificeret arbejdskraft inden for området. 
 
Ministeren har dog lagt vægt på RUVU’s vurdering og finder det indtil vide-
re fornuftigt at afvente udviklingen i efterspørgslen og tilgangen til de nær-
liggende udbud, før der eventuelt godkendes nye udbud. 
 
Det bemærkes, at EA Kolding i december 2015 blev positivt akkrediteret til 
udbud af akademiuddannelsen i automation og drift, hvilket kan bidrage til 
at opfylde en aktuel efterspørgsel på opkvalificering af industrimedarbejde-
re på automationsområdet i det regionale område. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Jette Søgren 
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Udkast til afslag på godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse 
af nyt udbud truffet følgende afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af Erhvervsakademi- 
uddannelsen i Automationsteknologi 

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 
 
  

mailto:iba@iba.dk
mailto:pkf@uds.dk


 

 Side     2/2 

Styrelsen for Videregående 
Uddannelser 
 
 

 
 
 

C6 - Nyt udbud 
Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi Kolding (Kolding) 
Ansøgningsnr.: C 6 Status på ansøgningen: Afslag 
Uddannelsens navn:  Automationsteknolog 
Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Automationsteknolog AK 
- AP Graduate in Automation Engineering 

Hovedområde: Teknisk område Genansøgning (J/N): Ja 
Sprog: Dansk Antal ECTS: 120 ECTS 
Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d10a517f  
Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/tekniskeogtekn

ologiskeuddannelser/automationsteknolog  
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af  
uddannelsen, herunder 
erhvervssigte 

Formålet med den 2-årige erhvervsakademiuddannelse inden for automation 
er at kvalificere den uddannede til selvstændigt og i samarbejde med andre at 
kunne opbygge, integrere og optimere styresystemer for automatiske anlæg og 
tekniske systemer. Uddannelsen er tilrettelagt som en heltidsuddannelse af 2 
års varighed (120 ECTS) 
 

RUVU’s vurdering  
d. 8. marts 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU har noteret sig, at der er et stort automatiseringspotentiale hos de dan-
ske industrivirksomheder, herunder i Erhvervsakademi Koldings dækningsom-
råde som er præget af et stort antal industriarbejdspladser. RUVU anerkender 
tillige, at manglen på kvalificeret arbejdskraft kan være en barriere for den 
fremtidige omstilling i industrien. 
 
RUVU noterer sig, at der er tale om en genansøgning. RUVU lægger imidlertid 
fortsat vægt på, at der er en meget begrænset søgning til de eksisterende ud-
bud af uddannelsen, og at alle udbud i 2015 havde ledige pladser. RUVU finder 
derfor, at man bør afvente udviklingen på de eksisterende udbud, før der even-
tuelt oprettes yderligere udbud. 
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