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Afgørelse om foreløbig godkendelse  
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-
kvalifikation af Erhvervsakademi Lillebælts ansøgning om godkendelse af nyt 
udbud truffet følgende afgørelse:  

 
Foreløbig godkendelse af udbud af Akademiuddannelsen 

i El-installation (Vejle) 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018 

om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 

særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, 

professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.  
 
Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv institutionsakkreditering. 
Hvis den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. juli 2020 bortfalder den 
foreløbige godkendelse.  
 
Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervs-
akademiets vedtægtsbestemte dækningsområde.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-
bud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.  
 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter reglerne i bekendtgørelse af lov nr. 
578 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videre-
uddannelsessystemet) for voksne, § 15h.  
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1009 af 29. juni 2016 
om akademiuddannelser. Uddannelsen er endvidere omfattet af fælles studie-
ordning, der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter reglerne i 
bekendtgørelsens § 16.  
 
Titel: 
Dansk: AU i El-installation 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

Nyt udbud – prækvalifikation 

(forår 2018) 

 

Ansøger og ud-
budssted: 

Erhvervsakademi Lillebælt 
 

Udbudssted Vejle 

Uddannelsestype: Akademiuddannelse  

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Akademiuddannelse i EL-Installation  

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Installatør EL (AU) 
- Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering. 

Hovedområde: Det tekniske område  
 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 60 ECTS 

Beskrivelse af ud-
dannelsen, herun-
der erhvervssigte 

Akademiuddannelse er en videregående voksenuddannelse typisk til-
rettelagt på deltid. På uddannelsen beskæftiger man sig blandt andet 
med emner som bygningsinstallationer og -automatik, elforsyningsan-

læg, matematik og tekniske beregninger, kvalitet, sikkerhed og miljø, 
økonomi og autorisationsforberedelser.  

De studerende lærer at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, 
så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden, og 
man bliver i stand til at levere relevante, tidsvarende og økonomiske 
løsninger. Færdiguddannede kan både arbejde som selvstændige eller 

få ansættelse i en virksomhed.   

RUVU’s vurdering  
 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.  
 
RUVU noterer sig, at der er tale om en genansøgning som følge af af-

slag på akkreditering. 
 
I lighed med den tidligere ansøgning har RUVU i sin vurderingen lagt 
vægt på, at uddannelsen er udviklet på baggrund af en behovsanalyse, 
der omfatter områdets interessenter, som samstemmende peger på et 
betydeligt behov for en autorisationsgivende uddannelse på deltid, og 

et generelt stigende behov for installatører frem til 2025.  
 
RUVU har endvidere lagt vægt på, at uddannelsesforslaget understøt-
ter udmøntningen af trepartsaftalens 1 mia. kr. til mere og bedre vok-
sen- og efteruddannelse, som er målrettet større aktivitet inden for 
efter- og videreuddannelse målrettet de tekniske og produktionsret-

tede erhverv.  
 

 


