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Godkendelse af ny uddannelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-
kvalifikation af Aarhus Universitet (AU) ansøgning om godkendelse af ny ud-
dannelse truffet følgende afgørelse:  

 
Godkendelse af ny bacheloruddannelse  

i teknisk videnskab (byggeri) 
 

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. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-
ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1328 af 15. 
november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (ud-
dannelsesbekendtgørelsen).  
 
Da AU er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar 
oprettelse af uddannelsen. 
 
Uddannelsen erstatter de to andre søgte bacheloruddannelser i denne prækva-
lifikationsrunde: BA i Byggeri og infrastruktur samt BA i Bygningsdesign. 
 
Hovedområde:  
Uddannelsen hører under det teknisk videnskabelige område.  
 
Titel:  
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3, fastlægges uddan-
nelsens titel til:  
 

Dansk:  Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (byggeri) 
 
Engelsk:  Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Civil and Architectural 

Engineering) 
 
Udbudssted:  
Uddannelsen udbydes i Aarhus. 
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Sprog:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  
 
Normeret studietid:  
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 13 fastlægges uddannelsens 
normering til 180 ECTS-point.  
 
Takstindplacering:  
Uddannelsen indplaceres til: takst 3.  

Aktivitetsgruppekode: 5360. 

 

Koder Danmarks Statistik:  
UDD: 8282. 

AUDD: 8282. 
 
Censorkorps:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for Ingeni-
øruddannelserne Bygning, kemi, mat/fys/samf.  
 
Adgangskrav:  
Adgangskravene til bacheloruddannelsen i teknisk videnskab  
(byggeri) vil blive fastsat til:  
 

- Dansk A 
- Engelsk B 
- Matematik A 
- Fysik B og Kemi C eller 
- Fysik B og Bioteknologi A eller 
- Geovidenskab A og Kemi C 

 
Herudover skal den adgangsgivende uddannelse være gennemført med et ek-
samensgennemsnit på mindst 7, og Matematik A skal være bestået med mindst 
7. Ansøgere, der ikke opfylder disse krav, kan optages gennem en adgangs-
prøve. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Prosper Sørensen 
Chefkonsulent 


