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Godkendelse af flytning af udbud  

 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Erhvervsakademi Zealands ansøgning om godkendelse 
af dublering af udbud, truffet følgende afgørelse:  

 
Godkendelse af erhvervsakademiuddannelsen i autoteknologi i Køge 

(flytning fra Næstved til Køge) 

 

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 § 4 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. 

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

akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannel-

ser og diplomuddannelser.  
 

Da Erhvervsakademi 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. 
 

Udbudssted:  
Køge 
 
Sprog:  
Dansk.  
 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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      Nr. E1 – Flytning af udbud – prækvalifikation 
(efterår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: Zealand - Sjællands Erhvervsakademi fra Næstved til Køge 
 

Uddannelsestype: Erhvervsakademiuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Autoteknologi 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Autoteknolog AK 
- AP Graduate in Automotive Technology 

Hovedområde: Teknisk 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 120 ECTS 

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

Linket findes her: http://pkf.ufm.dk/search/prequalification  
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

Indsæt link til www.ug.dk  
 

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 

Uddannelsen omhandler dels viden om teknologi inden for køretøjers mekaniske 
og elektroniske systemer, dels planlægning, ledelse, økonomi, servicerådgivning 
samt salgs- og kommunikationsopgaver knyttet til autobranchen.  
Arbejdsmarkedet er typisk bil- og reservedelsforhandlere, autoværksteder og 
bilimportører med jobfunktioner som værkfører, indskriver/kundemodtager, tek-
nisk rådgiver, kædekonsulent og/eller servicerådgiver. 
 

RUVU’s vurdering på mø-
det den 23. oktober 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørel-
se nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU har noteret sig, at der er tale om en flytning af en eksisterende uddannel-
se med en beskeden søgning. RUVU har endvidere noteret sig, at flytningen er 
begrundet i ansøgers ønske om at forbedre uddannelsens rekrutteringsgrundlag 
og optag. 
 
RUVU vurderer, at flytningen ikke forventes at ville ændre uddannelsens ar-
bejdsmarkeds tilknytning eller medføre forringelser af vilkårene for andre uddan-
nelser og udbud. 
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