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Godkendelse af dublering af udbud  
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Fredericia Maskinmesterskoles ansøgning om godkendelse af dublering 
af udbud truffet følgende afgørelse:  
 

Godkendelse af udbud af uddannelsen til professionsbachelor som  
maskinmester (Sønderborg) 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse om akkreditering af videre-
gående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser 
(nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændring), samt lov om maritime uddannelser, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 8. august 2019.  
 
Da Fredericia Maskinmesterskole er positivt institutionsakkrediteret gives godken-
delsen til umiddelbar oprettelse af udbuddet.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor.  
 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bemærker, at godkendelsen af udbuddet af 
uddannelsen er betinget af, at rammerne for uddannelsen, som tidligere er med-
delt i forbindelse med styrelsens godkendelse af uddannelsen, fortsat er gæl-
dende. 
 
Styrelsen bemærker videre, at uddannelsen er reguleret i bekendtgørelse nr. 1348 
af 23. november 2018 om uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester 
og bekendtgørelse nr. nr. 36 af 13. januar 2022 om adgang til erhvervsakademiud-
dannelser og professionsbacheloruddannelser, og at uddannelsen derfor skal 
følge de regler som er fastsat i disse bekendtgørelser, desuagtet hvad der måtte 
være angivet i ansøgningen. Det betyder, at hvis der er uoverensstemmelser om-
kring det i ansøgningen anførte om uddannelsen og bekendtgørelsens regler, så 
er det de centralt fastsatte regler i ovenstående bekendtgørelser, som finder an-
vendelse fx i forhold til titler, adgangskrav m.v. 
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Udbudssted: 
Sønderborg 
 
Sprog:  
Dansk 
 
Dimensionering/maksimumramme/kvote:  
Maskinmesteruddannelsen er underlagt reguleret optag, og loft over optaget fast-
sættes årligt pr. studieår efter indstilling fra det maritime rektorkollegium. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Camilla Badse 
Specialkonsulent 
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Nr. D6 - Dublering – prækvalifikation 
(Forår 2022) 

Ansøger og udbudssted: Fredericia Maskinmesterskole (Sønderborg) 
 

Uddannelsestype: Professionsbacheloruddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Maskinmester 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor som maskinmester 
- Bachelor in Technology Management and Marine Engineering, (BTecMan & 
MarEng) 

Hovedområde: Maritime område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 270 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb67016b07 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogtek-
nologiskeudd/maritimeuddannelser/maskinmester 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 18. marts 2022 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 1558 af 2. juli 2021, bilag 4, med senere ændring om akkreditering af 
videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddan-
nelser. 

RUVU bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale om flere og bedre ud-
dannelsesmuligheder i hele landet. RUVU har noteret sig den politiske ambition, 
men RUVU har i sin vurdering, og som det følger af reglerne om prækvalifika-
tion, alene forholdt sig til behov og relevans ved de pågældende uddannelser og 
udbud, herunder om det er tilstrækkeligt belyst og dokumenteret i ansøgningen. 

RUVU vurderer, at ansøgningen er velunderbygget, og at der dokumenteres et 
behov for udbuddet af uddannelsen i området gennem inddragelse af centrale 
lokale aktører.  

RUVU finder det positivt, at FMS har erfaringer med at etablere sig på nye ud-
budssteder, og finder desuden, at et muligt samarbejde med EASV og SDU i 
Sønderborg har potentialer. RUVU noterer sig endvidere, at udbuddet, ifølge 
FMS, ikke vil få negative konsekvenser for FMS’s eksisterende udbud af ma-
skinmesteruddannelsen. 

 


