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Udkast til afslag på godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af VIA UC’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet følgende udkast
til afgørelse:
Afslag på godkendelse af udbud af
Professionsbachelor, Diplomingeniør til produktionsingeniør
i Horsens
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser..
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen
ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013.
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Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen
af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist betragtes afslaget som endeligt.

Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Bilag 1: RUVUs vurdering
Ansøger:
VIA
Uddannelse:
Professionsbachelor Diplomingeniør til produktionsingeniør
Engelsk titel: Diploma in Production Engineering
Udbudssted:
Horsens
Uddannelsessprog: Engelsk
Beskrivelse af udDiplomingeniøruddannelsen er en 3 ½- årig teknisk professionsbacheloruddannelse.
dannelsen:
Uddannelsen kombinerer følgende centrale hovedelementer: Etablering og drift af en
fabrik, planlægning, ledelse og organisation, driftsøkonomi og erhvervsøkonomi, teknologi og automatisering samt It-anvendelse og udnyttelse af virksomhedens informationssystemer. Derudover undervises i grundlæggende ingeniørfag, herunder statistik og materialekundskaber. Uddannelsen kvalificerer til at varetage en lang række job, fx som
leder, i forskellige typer af produktionsvirksomheder i den private sektor. Desuden er der
jobmuligheder i handels- og servicevirksomheder, i offentlige organisationer og i konsulentbranchen.
Styrelsen for Videregående
Uddannelser

Eksisterende udbud

Uddannelsen til produktionsingeniør udbydes på dansk fra Syddansk Universitet og
Danmarks Tekniske Universitet.

RUVUs vurdering

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse
nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4.
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at det på baggrund af ansøgningen ikke er muligt at vurdere, hvorvidt der er et aktuelt behov på arbejdsmarkedet, som ikke kan dækkes
af eksisterende beslægtede uddannelser.
RUVU vurderer herunder, at beskrivelsen af uddannelsen, der søges om udbud af, er
uklar, særligt for så vidt angår de faglige kernekompetencer og uddannelsens opbygning.
Det bemærkes endvidere, at forholdet til de beslægtede uddannelser til produktionsingeniør, der udbydes ved Syddansk Universitet i Odense og Aarhus Universitet i Herning,
ikke er tilstrækkeligt belyst. Det fremgår således af ansøgningen, at de nærmeste universiteter vurderer, at deres udbud kan dække behovet for produktionsingeniører.
Ved en eventuel fornyet ansøgning fra VIA om udbud af en eksisterende uddannelse til
produktionsingeniør, vil RUVU lægge vægt på, at det er klart identificeret i ansøgningen,
hvilken uddannelse der søges om udbud af, herunder på hvilken måde det nye udbud vil
adskille sig fra eksisterende udbud af den pågældende uddannelse. RUVU vil endvidere
lægge vægt på, at der på baggrund heraf dokumenteres en nærmere belysning af forholdet til de beslægtede produktionsingeniøruddannelser, herunder særligt uddannelserne
på SDU og AU Herning.
RUVU bemærker endvidere, at den forventede rekruttering til udbuddet for en stor dels
vedkommende forventes at være udenlandske studerende. RUVU bemærker på baggrund
heraf, at der ved vurdering af ansøgninger om nye udbud af eksisterende uddannelser
også bliver lagt vægt på, hvordan udbuddet bidrager til udfylde behovet for uddannelsen,
nationalt såvel som regionalt.
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