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Foreløbig godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Aarhus’ Universitets ansøgning om prækvalifikation af ny uddannelse og 

universitetets supplerende oplysninger om praktikpladser d. 31. maj 2017 truffet 

følgende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af ny professionsbacheloruddannelse (diplom-

ingeniør) i forretningsudvikling (Business Development), BDE 

(Herning) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-

gående uddannelser og § 3, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 

særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, pro-

fessionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 

 

Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. 

Hvis den positive akkreditering ikke er opnået senest den 1. februar 2019 bortfalder 

den foreløbige godkendelse. 

 

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv 

akkreditering. 

 

Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannel-

ser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. okto-

ber 2014.  

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1160 af 7. september 2016 

om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør.  

 

Titel: 

Uddannelsens titel fastlægges til: 

 

Dansk: Diplomingeniør i forretningsudvikling (Business Development), BDE 

Engelsk: Bachelor of Engineering in Business Development, BDE 

 

Udbudssted: 

Herning. 
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Styrelsen for Forskning og 
Uddannelse 
 

 

 

Sprog: 

Dansk. 

 

Normeret studietid: 

210 ECTS. 

 

Censorkorps: 

Ingeniøruddannelserne – maskinområdet. 

 

Dimensionering/Maksimumramme 

Uddannelsen dimensioneres ikke.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent 
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AARHUS 
UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

Til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

Konkret dokumentation for, at der kan skaffes praktikpladser Diplomin-
geniør i Business Development. 

I forbindelse med Aarhus Universitets (AU) ansøgning om prækvalifikation af uddan-
nelsen Diplomingeniør i Business Development, har Det rådgivende udvalg for vurde-
ring af udbud af videregående uddannelser (RUVU) noteret, at omlægningen vil be-
tyde en væsentlig vækst i behovet for praktikpladser, og RUVU finder ikke, at ansøg-
ningen i tilstrækkelig grad sandsynliggør/dokumenterer, at der kan tilvejebringes det 
nødvendige antal praktikpladser til uddannelsens studerende. 
 
AU takker for muligheden for at indsende dokumentation, der sandsynliggør, at det 
skønnede antal praktikpladser kan tilvejebringes. 
 
Hvor mange der skal i lønnet praktik afhænger som bekendt af flere variable: 
 
1. Optag 
2. Frafald 
3. Hvor mange starter egen virksomhed 
4. Hvor mange starter på cand.polyt. 
 
Lige nu ser det i grove træk sådan her ud: 
 
Optag: 90  
Frafald: 15 
Praktik i egen virksomhed: 15 
Starter på cand.polyt. og kommer derfor ikke i praktik: 40 
I praktik: 20 
 
Fremtiden kan meget vel komme til at se sådan her ud – dog afhængig af ovennævnte 
variable: 
 
Optag: 90  
Frafald: 15 
Praktik i egen virksomhed: 15 
I praktik: 60 
 
For at dokumentere at det skønnede antal praktikpladser kan tilvejebringes, har AU 
sendt et spørgeskema til mulige aftagere og fået svar fra 113 virksomheder/aftagere. 
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AARHUS 
UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

Ca. 50 % (52 virksomheder) har svaret, at arbejdspladsen er indstillet på at tage prak-
tikanter i lønnet praktik af den varighed, det kræves. Bilag 1 indeholder en liste over 
disse virksomheder. 
 
Der er ligeledes blevet spurgt til, hvor mange praktikanter arbejdspladsen kan tage 
om året, og opsummeret er det 90 praktikanter, altså et godt stykke over de 60 stude-
rende, der forventeligt skal i praktik. 
 
Herudover kan følgende virksomheder nævnes, da de ofte har haft BDE-studerende i 
praktik: 
 
• Vestas 
• John Controls 
• Haucon 
• Bestseller 
• Primo Plast 
• Creative Company A/S   
• KMD A/S 
• Rationel Vinduer A/S 
• Langhoff, Fillipinerne   
• Kilde A/S 
 
På baggrund af den relativt store ingeniørmangel i regionen, BDE-uddannelsens gode 
omdømme samt ovenstående, er det AU’s vurdering, at det meget klart er dokumen-
teret, at det ikke bliver noget problem at finde egnede og relevante praktikpladser til 
alle studerende.  
 
Det skal afslutningsvis nævnes, at en væsentlig forudsætning for at arbejdet med an-
skaffelse af praktikpladser (fra såvel de studerendes som universitetets side) er, at det 
er et velkendt brand, der ”sælges”, hvorfor AU igen retter opmærksomheden mod det 
væsentlige i at bibeholde BDE navnet. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Institutleder      Studieleder 
Anders Frederiksen     Jan Laursen   
  
 
Kopi til: 
Prodekan Per Andersen 
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Udkast til afgørelse på afventer 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Aarhus’ Universitets ansøgning om prækvalifikation af ny uddannelse 

truffet følgende afgørelse: 

 

Afgørelse på ny professionsbacheloruddannelse (diplomingeniør) i 

Business Development (Herning) afventer 

 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.  
 

RUVU vurderer overordnet, at omlægningen af en eksisterende ingeniøruddannel-

se til en diplomingeniøruddannelse, der følger rammerne for de øvrige diplomin-

geniøruddannelser, er hensigtsmæssigt. 

 

RUVU har imidlertid noteret sig, at omlægningen vil betyde en væsentlig vækst i 

behovet for praktikpladser, og RUVU finder ikke, at ansøgningen i tilstrækkelig 

grad sandsynliggør/dokumenterer, at der kan tilvejebringes det nødvendige antal 

praktikpladser til uddannelsens studerende. 

 

Det er derfor RUVU’s vurdering, at Aarhus Universitet, inden en eventuel endelig 

godkendelse af uddannelsen, skal indsende dokumentation der sandsynliggør, at 

det skønnede antal praktikpladser kan tilvejebringes. 

 

Materialet bedes sendt til undertegnede. 
 
 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent 
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Styrelsen for Forskning og 
Uddannelse 
 

 

Nr. A4 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(forår 2017) 

Status på ansøgningen: Afventer 

Ansøger og udbudssted: 
 

Aarhus Universitet (AU) i Herning 

Uddannelsens type/navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor, diplomingeniør, i Business Development 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- PB som Diplomingeniør i forretningsudvikling (Business Development) 
- Bachelor of Engineering in Business Development 

Hovedområde: Teknisk Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 210 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11e44c8 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 
 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogtek
nologiskeudd/diplomingenioeruddannelser/diplomingenioer-business-
development-engineer  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

AU søger om omlægning af en eksisterende uddannelse fra 4½ år til en 3½-årig 
diplomingeniøruddannelse. 
 
AU i Herning har siden 2000 udbudt en særlig 4½-årig ingeniøruddannelse (270 
ECTS) reguleret via egen bek. nr. 791 af 21. august 2000 om uddannelsen til in-
geniør i Business Development. AU ønsker nu en omlægning til en 3½-årig di-
plomingeniøruddannelse reguleret af bekendtgørelse nr. 1160 af 7. september 
2016 om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. 
 
I 2011-15 var der et optag på mellem 50 og 70 studerende (tilgangs- eller 1. okto-
ber-tal), mens det i 2016 var ca. 90. Hovedbegrundelsen for at omlægge til en 
3½-årig diplomingeniør er, at et stort flertal af de studerende i dag springer fra 
efter 3. år for at begynde på en civilingeniør til cand.polyt. Der er tale om en tvær-
faglig ingeniøruddannelse med sigte på forretningsskabelse gennem udvikling af 
nye produkter og serviceydelser. Uddannelsen integrerer naturvidenskabelige og 
tekniske fag med økonomi og markedsføring samt design og personlig udvikling. 
 

Erhvervssigte: 
 

Uddannelsen er møntet på den private sektor, hvor dimittenderne enten som 
ansatte eller i egne iværksættervirksomheder skal fungere som produktudviklere, 
forretningsudviklere og/eller innovatører med ansvar for ledelse af projekter. En 
andel tildeles også yderligere ledelsesfunktioner. 
 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 7. marts 2017: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU vurderer overordnet, at omlægningen af en eksisterende ingeniøruddan-
nelse til en diplomingeniøruddannelse, der følger rammerne for de øvrige di-
plomingeniøruddannelser, er hensigtsmæssigt. 
 
RUVU har imidlertid noteret sig, at omlægningen vil betyde en væsentlig vækst i 
behovet for praktikpladser, og RUVU finder ikke, at ansøgningen i tilstrækkelig 
grad sandsynliggør/dokumenterer, at der kan tilvejebringes det nødvendige antal 
praktikpladser til uddannelsens studerende. 
 
Det er derfor RUVU’s vurdering, at Aarhus Universitet, inden en eventuel endelig 
godkendelse af uddannelsen, skal indsende dokumentation der sandsynliggør, at 
det skønnede antal praktikpladser kan tilvejebringes. 
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