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Afgørelse om godkendelse  

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund 
af gennemført prækvalifikation af Fredericia Maskinmesterskoles ansøgning om 
godkendelse af dublering, truffet følgende afgørelse:  

Godkendelse af udbud af maskinmesteruddannelsen i Esbjerg  

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vide-
regående uddannelser. og § 5, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 466 af 8. maj 2013 
om maritime uddannelser. 

I henhold til § 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering 
af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående ud-
dannelser har ministeren truffet afgørelse om, at den ansøgte dublering kan gen-
nemføres uden efterfølgende uddannelsesakkreditering.   

Ministeren har ved afgørelsen om dispensation fra uddannelsesakkreditering lagt 
vægt på, at Fredericia Maskinmesterskoles eksisterende udbud af maskinmesterud-
dannelsen er akkrediteret i 2010, og at Styrelsen for Videregående Uddannelser 
efterfølgende som en del af Danmarks forpligtelser i henhold til overholdelse af de 
maritime konventioner under International Maritime Organization gennemført 
audit af kvaliteten af uddannelsens afvikling på uddannelsesstedet i marts 2012. 
Endvidere har Styrelsen to gange siden da gennemført skriftligt tilsyn med uddan-
nelsesstedets implementering og overholdelse af uddannelsesbekendtgørelsen.  

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.  

I overensstemmelse med RUVUs vurdering er det lagt til grund for godkendelsen, 
at Fredericia Maskinmesterskole indleder et forpligtende samarbejde med Er-
hvervsakademi Sydvest om udbuddet med henblik på, at der sikres et frugtbart 
samspil mellem maskinmesteruddannelsen og Erhvervsakademi Sydvests offshore-
uddannelser.  

Styrelsen for Videregående Uddannelser vil snarest muligt tage initiativ til en drøf-
telse af samarbejdets indhold med Fredericia Maskinmesterskole og Erhvervsaka-
demi SydVest. 

http://www.fivu.dk
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Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter reglerne i bekendtgørelse af lov nr. 466 af 
8. maj 2013 om maritime uddannelser, § 5, stk. 1. 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1331 af 17. december 
2012 om uddannelsen til maskinmester.   

Udbudssted: 
Esbjerg  

Sprog: 
Dansk  

Dimensionering/ Maksimum-ramme/ kvote 
Kvote for Fredericia Maskinmesterskoles udbud af maskinmesteruddannelsen i 
Esbjerg fastsættes, når Finansloven for 2014 er vedtaget.    

Med venlig hilsen   

Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef    
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: Fredericia Maskinmesterskole 
Uddannelse: Professionsbachelor som maskinmester 
Udbudssted: Esbjerg 
Uddannelsessprog

 
Dansk 

Beskrivelse af 
uddannelsen: 

Maskinmesteruddannelsen er en bred 4½-årig teknisk uddannelse, som spænder fra motor-
lære over elektronik til virksomhedsøkonomi. Uddannelsen kvalificerer den uddannede in-
den for termiske maskiner og anlæg samt elektriske og elektroniske maskiner, procesanalyse 
og administrativ ledelse. Maskinmestre finder typisk beskæftigelse som projektleder, miljø- 
og kvalitetschef eller driftsleder.   

Eksisterende ud-
bud 

Maskinmesterskolen i København 
SIMAC i Svendborg 
Fredericia Maskinmesterskole i Fredericia 
Aarhus Maskinmesterskole i Aarhus 
MARTEC i Frederikshavn  

RUVU s vurde-
ring 

RUVU bemærker, at der er indgået to ansøgninger om oprettelse af nyt udbud i Esbjerg af 
maskinmesteruddannelsen. Erhvervsakademi Sydvest, der i forvejen udbyder uddannelserne 
til driftsteknolog og teknisk manager offshore i Esbjerg, søger om oprettelse af udbud af 
maskinmesteruddannelsen. Fredericia Maskinmesterskole, der i forvejen udbyder maskin-
mesteruddannelsen i Fredericia, søger om dublering heraf med et udbud i Esbjerg.  

RUVU vurderer, at det er dokumenteret, at der er behov for flere maskinmestre end de nu-
værende udbud kan dække, herunder specifikt behov for et udbud placeret i Esbjerg. RUVU 
vurderer dog samtidig, at det ikke vil være samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at oprette 
mere end ét udbud af uddannelsen i Esbjerg.  

For så vidt angår vurderingen af hvordan de to ansøgere spiller ind i forhold til sammen-
hængen i uddannelsessystemet, bemærker RUVU, at en dublering af Fredericia Maskinme-
sterskolens udbud vil ligge i umiddelbar forlængelse af maskinmesterskolens mangeårige 
erfaring med gennemførelsen af uddannelsen, hvilket vil kunne sikre kontinuitet og genken-
delighed i forhold til såvel ansøgere som aftagere. Det vil dog ikke kunne udelukkes, at en 
dublering af maskinmesterskolens udbud vil have væsentlige negative konsekvenser for 
Erhvervsakademi Sydvests offshore-uddannelser, som er nyere uddannelser, der fortsat er 
ved at konsolidere sig som alternativ til maskinmesteruddannelsen.  

Omvendt vil Erhvervsakademi Sydvest som udbyder af maskinmesteruddannelsen kunne 
sikre, at der etableres klare overgange mellem maskinmesteruddannelsen og de øvrige ud-
dannelser, der henvender sig til offshore-branchen i bred forstand. Erhvervsakademiet har 
tillige etableret samarbejdsaftaler med Aalborg Universitet, Esbjerg, og EUC Vest, der kan 
understøtte et udbud af maskinmesterskolen. Erhvervsakademiet vil dog umiddelbart have 
behov for samarbejde med en maskinmesterskole, bl.a. af hensyn til gennemførelse af mari-
time valgfag, som forudsætter auditering med henblik på overholdelse af internationale kon-
ventioner på det maritime område.   

RUVU vurderer, at en dublering af Fredericia Maskinmesterskoles udbud med et udbud i 
Esbjerg vil være den enkleste løsning, der samtidig vil bevare uddannelsens genkendelighed 
for studerende og aftagere. Af hensyn til sammenhængen i uddannelsessystemet lægger 
RUVU imidlertid vægt på, at udbuddet i Esbjerg etableres således, at der sikres et frugtbart 
samspil mellem maskinmesteruddannelsen og uddannelserne på EA Sydvest, således at der 
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fx lægges vægt på smidige overgangsmuligheder, på samlæsning i relevante dele af uddan-
nelsen og således, at såvel studerende som aftagerne fortsat kan vælge mellem attraktive 
alternativer. RUVU s anbefaling af Fredericia Maskinmesterskole er derfor betinget af, at 
der indgås et forpligtende samarbejde mellem Erhvervsakademi Sydvest og Fredericia Ma-
skinmesterskole.  

  


