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Foreløbig godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet føl-

gende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af dublering af professionsbacheloruddannel-

sen (diplomingeniør) i elektrisk energiteknologi (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 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige 

betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professions-

bacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.  

 

Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv institutionsakkreditering op-

nået senest 1. december 2017. 

 

Hvis Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om en betinget positiv institutions-

akkreditering, er godkendelsen betinget af en efterfølgende positiv uddannelsesak-

kreditering opnået senest 1. september 2018. 

 

Giver Akkrediteringsrådet afslag på institutionsakkreditering, bortfalder den fore-

løbige godkendelse. 

 

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv 

akkreditering. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

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. 
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Udbudssted:  

Herning. 

 

Sprog:  

Dansk. 

 

Dimensionering/Maksimumramme/kvote:  

Udbuddet dimensioneres ikke. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent 
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Nr. D2 - Nyt udbud/dublering – prækvalifikation 

(forår 2017) 
Status på ansøgningen:  

Foreløbig godkendelse 
Ansøger og udbudssted: Aarhus Universitet (AU) i Herning 

 
Uddannelsens type/navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor (diplomingeniør) i Elektrisk Energiteknologi 
 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor som Diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi 
- Bachelor of Engineering in Electrical Energy Technology 

Hovedområde: Teknisk 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 210 ECTS 

Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11e66ab 
  

Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogte
knologiskeudd/diplomingenioeruddannelser/diplomingenioer-elektrisk-
energiteknologi  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

Der er tale om en dublering af AU’s eksisterende udbud af diplomingeniørud-
dannelsen i Aarhus. 
 
Uddannelsen, der tidligere hed Stærkstrøm, omhandler ikke bare stærkstrøms-
teknologi, men også i bredere forstand elektrisk energiteknologi og energipro-
duktion med elektriske anlæg, højspændingsteknik, solceller, vindmøller, el-
distribution, styring og regulering.  
 
De færdiguddannede arbejder som elektroingeniør med opgaver knyttet til elek-
troteknik og energiforsyning, f.eks. i industrien, forsyningsselskaber og rådgiv-
ningsvirksomheder.  
 
Udbuddet i Herning skal delvis baseres på e-læring. 
 

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

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørel-
se nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU har i vurderingen af ansøgningen lagt vægt på, at ansøger i tilstrækkelig 
grad har dokumenteret et behov for uddannelsens dimittender. 
 
RUVU noterer sig i den forbindelse, at der tillige er tale om en uddannelse der 
generelt har lav ledighed i hele landet, og at der generelt er mangel på tekniske 
ingeniører i Region Midtjylland og på landsplan. 
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