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Godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af UCL’s ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud 

(dublering) truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nyt udbud (dublering) i  

automationsteknolog (Fredericia) 
 

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 UCL er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddel-
bar oprettelse af uddannelsen.  
 
Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for det ved-

tægtsbestemte dækningsområde. Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter 
§ 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddan-
nelser, jf. lovbekendtgørelse 986 af 18. august 2017. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU) med henblik på en vurdering af 

behov og relevans. Vurderingen er vedlagt som bilag nedenfor.  
 
Uddannelses- og forskningsministeren har i den konkrete ansøgning valgt 
ikke at følge RUVU’s vurdering. Uddannelses- og Forskningsministeren fin-
der, at der er godtgjort et lokalt arbejdsmarkedsbehov for den pågældende 
uddannelse, og at et egentligt uddannelsesudbud i Fredericia vil forstærke 
de ønskede positive effekter af uddannelsesstationen, herunder i forhold til 

optag af studerende og forsyning af dimittender i lokalområdet. Ministeren 
finder i dette tilfælde ikke behov for at afvente den planlagte evaluering af 
forsøgsordningen af uddannelsesstationer i 2021. 
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Ministeriet vil som led i den løbende styringsdialog med UCL nøje følge ud-

viklingen i etableringen af det nye udbud, herunder bl.a. optag, overgang til 
beskæftigelse og opbygning af det faglige miljø ved uddannelsen. 
 

Ministeriet oplyser endvidere, at der ikke ændres på bevillingen af det sær-

lige tilskud til etablering og drift af uddannelsesstationen for perioden 2018 

til 2021. 

 
Udbudssted:  

Fredericia. 
 
Sprog:  
Dansk.  
 

 

 
Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 
Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

Nr. D3 - Dublering – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen: 
Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: University College Lillebælt (UCL) 
 

Uddannelsestype: Erhvervsakademiuddannelse. 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Automationsteknolog (Erhvervsakademiuddannelsen inden for automati-
on) 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

Automationsteknolog AK 
AP Graduate in Automation Engineering 

Hovedområde: Teknisk 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 120 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d14e2d76 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/tekniskeog
teknologiskeuddannelser/automationsteknolog  

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 

Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for automation er at 
kvalificere den uddannede til selvstændigt og i samarbejde med andre at 
kunne opbygge, integrere og optimere styresystemer for automatiske 

anlæg og tekniske systemer. 
 

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

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i 
bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 

RUVU har noteret sig, at ansøgningen udspringer af et ønske om at ud-
bygge den eksisterende uddannelsesstation for automationsteknologud-
dannelsen til et fuldt udbud af uddannelsen. Endvidere har EA Dania i 
samme ansøgningsrunde søgt om et udbud inden for relativ kort geogra-
fisk afstand i Hedensted. Samtidig har EA Kolding tidligere flere gange 
søgt om et udbud af uddannelsen i området. 

 
Da uddannelsesstationen kun har haft ét optag i 2018 er det RUVU’s vur-
dering, at udviklingen i optaget skal følges, og at man afventer den plan-
lagte evaluering af forsøgsordningen af uddannelsesstationer i 2021 før 
der tages stilling til eventuelle nye permanente udbud af uddannelsen i 
området, herunder en nærmere analyse af den samlede behovs- og ud-

budsdækning i området. 
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