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Godkendelse af nyt udbud 

 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af Zealands ansøgning om godkendelse af nyt udbud truf-
fet afgørelse:  

 
Godkendelse af udbud af akademiuddannelsen  

i byggekoordination (Næstved) 

 

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

2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. 

marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervs-

akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannel-

ser og diplomuddannelser.  

 
Da Zealand er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til 
umiddelbar oprettelse af udbuddet. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 

udbud af videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor. 
 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående ud-
dannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr.  

1038 af 30. august 2017. 
 

Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 985 af 
28. juni 2018 om akademiuddannelser.  
 
Udbudssted:  
Næstved. 
 

Sprog:  
Dansk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

Nr. C6 - Nyt udbud – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: Zealand – Sjællands Erhvervsakademi i Næstved 
 

Uddannelsestype: Akademiuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Akademiuddannelse i byggekoordination 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- AU i byggekoordination 
- Academy Profession (AP) Degree in Construction and Coordination 

Hovedområde: Teknisk 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 60 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d14e28ce  

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akade
miuddannelsen-i-byggekoordination    

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannel-
sen, herunder erhvervs-
sigte 

Uddannelsens generelle formål er, at dimittenderne har lært at koordinere, 
optimere og lede byggeprojekter og -processer fra start til slut. Der ind-
går bl.a. følgende fagområder og elementer: 

- Ledelse, planlægning og koordination 
- Juridiske og økonomiske forholds betydning for byggeprocesser 
- Forståelse for arbejdsmiljø og produktivitet 
- Kvalitetssikring og digitalisering 
- Formidling af praksisnære, byggefaglige problemstillinger og løs-

ningsmuligheder 

Uddannelsens struktur er tre obligatoriske moduler, et antal valgfrie mo-
duler og et afgangsprojekt på 10 ECTS-point. 
 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 7. marts 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 

 
RUVU vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at der er behov for et ud-
bud af uddannelsen i erhvervsakademiets dækningsområde. Hertil aner-
kender RUVU en potentiel samfundsgevinst ved et generelt højere ud-
dannelsesniveau inden for erhvervet. 
 

RUVU har endvidere lagt vægt på, at udbuddet understøtter udmøntnin-
gen af trepartsaftalens 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efterud-
dannelse (VEU), som er målrettet større aktivitet inden for efter- og vi-
dereuddannelse målrettet de tekniske og produktionsrettede erhverv.  
 
Aktiviteten skal bl.a. sikres gennem et større og mere målrettet udbud af 
tekniske akademiuddannelser.  
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