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Afgørelse om foreløbig godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af UC Nordjyllands ansøgning om godkendelse af ny uddannelse truffet føl-

gende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af  

Professionsbacheloruddannelse i energimanagement 

 

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 § 2, stk 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 
særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, pro-
fessionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 

 

Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis 

den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. juli 2015, bortfalder den forelø-

bige godkendelse. 

 

Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for UC Nordjyllands 

vedtægtsbestemte dækningsområde. 

 

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv 

akkreditering. 

 

Når der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitutionen rette 

henvendelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på tildeling af 

kode til Den Koordinerede Tilmelding samt koder fra Danmarks Statistik. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter reglerne i Lov om erhvervsakademiud-

dannelser og professionsbacheloruddannelser, § 16.  

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om 

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.  
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Uddannelsesinstitutionen bedes rette henvendelse til Styrelsen for Videregående 

Uddannelser, kontor for jura II med henblik på udarbejdelse af bekendtgørelse for 

uddannelsen senest 1. juli 2015. 

 

Titel: 

Uddannelsens titel fastlægges til: 

 

Dansk: Professionsbachelor i energimanagement 

 

Engelsk: Bachelor’s Degree in Energy Management.  

 

Udbudssted: 

Aalborg 

 

Sprog: 

Dansk 

 

Normeret studietid: 

90 ECTS 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen takstindplaceres på følgende niveau: 

• Undervisningstakst kr. 69.600 

• Bygningstakst kr. 11.900 

• Fællesudgiftstakst kr. 10.700 

• Praktiktakst kr. 12.100 

• Færdiggørelsestakst: kr. 8.800 

 

Censorkorps: 

Styrelsen for Videregående Uddannelser har noteret, at uddannelsen tilknyttes 

censorkorpset Energi 

 

Dimensionering/ Maksimum-ramme/ kvote 

Uddannelsen dimensioneres ikke.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: University College Nordjylland  
Uddannelse: Professionsbachelor i Energimanagement  

Engelsk titel: Bachelor’s Degree in Energy Management 

Udbudssted: Aalborg 

Uddannelsessprog Dansk 

Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Professionsbacheloruddannelsen i Energimanagement er 1§-årig overbygningsuddannel-
se, der skal opfylde det voksende behov for specialister hos især installations-, produkti-
ons- og rådgivningsvirksomheder indenfor energimanagement. Den uddannede professi-
onsbachelor i Energimanagement vil være kvalificeret til selvstændigt og professionelt at 
varetage funktionsområder indenfor: drift, monitorering, analyse, projektering, rådgiv-
ning, energiledelse mv. i bygninger, installationer og industrielle anlæg. 

 
Energimanagement som arbejdsområde, drejer sig hovedsageligt om at administrere 
energiforbruget i detaljer. For at kunne være velinformeret om energiforbruget i en virk-
somhed, kræver det bred forståelse af de tekniske forhold, samt mulighed for at overvåge 
energibelastninger og energiforbrugere, herunder registrere hvad og hvornår de bruges, 
samt hvor meget der betales for det aktuelle energiforbrug.  

 
Uddannelsen sigter mod beskæftigelse i industri- og installatørvirksomheder samt i rådgi-
verbranchen og i kommunerne. 

 
Konstituerende elementer: 

Uddannelsen består af 3 konstituerende elementer på 45 ECTS, samt praktik på 15 ECTS i 
alt 60 ECTS. 
 

- Energimanagement (15 ECTS) 

- Energioptimering (15 ECTS) 

- Energianalyse (15 ECTS) 
 

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 
af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU har herunder lagt vægt på, at ansøger har sandsynliggjort et behov for dimittender 
med de konkrete kompetencer. Ansøger har bl.a. inddraget væsentlige og centrale aftagere 
i behovsafdækningen. Det vurderes endvidere, at uddannelsen udgør en relevant videre-
uddannelsesmulighed for personer med en erhvervsakademiuddannelse som Energitek-
nolog, Automationsteknolog og Installatør VVS/EL 
 

 


