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Afgørelse om foreløbig godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse 
af nyt udbud truffet følgende afgørelse: 
 

Foreløbig godkendelse af udbud af Professionsbachelor-
uddannelsen i Produktudvikling og teknisk integration 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 
af nye videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. 
marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervs-
akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannel-
ser og diplomuddannelser. 
 
Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkredite-
ring. Hvis den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. september 
2017 bortfalder den foreløbige godkendelse. 
 
Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervs-
akademiets vedtægtsbestemte dækningsområde. 
 
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om 
positiv akkreditering. Når der foreligger en positiv akkreditering, skal ud-
dannelsesinstitutionen rette henvendelse til Styrelsen for Videregående 
Uddannelser med henblik på tildeling af kode til Den Koordinerede Tilmel-
ding 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 bekendtgørelse af lov 
nr. 578 af 1. juni 2014 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående 
uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, § 15h. 
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Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1521 af 16. decem-
ber 2013 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddan-
nelser. Institutionen fastsætter i medfør af bekendtgørelsens § 16 de nær-
mere regler om uddannelsen i en studieordning. Studieordningen omfatter 
en fællesdel, der udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt 
til at udbyde uddannelsen, og en institutionsdel, der kan udarbejdes i fæl-
lesskab af flere institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen.  
 
Udbudssted: 
Herning. 
 
Sprog: 
Dansk. 
 
Dimensionering/Maksimumramme/kvote: 
Udbuddet dimensioneres ikke. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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C1 - Ansøgning om nyt udbud  

Titel: Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration 
Titel (engelsk): BA in product development and integrative technology 
 
Ansøger: Erhvervsakademi MidtVest (Herning) 
Sprog: Dansk 
 
Beskrivelse af uddannelsen 

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk 
integration er at kvalificere den uddannede til selvstændigt og professionelt at kun-
ne integrere forskellige teknologier og vidensformer ved udvikling og konstruktion 
af tekniske systemer og produkter i industri-, produktions- og installationsvirk-
somheder, såvel nationalt som internationalt. Herudover skal den uddannede kun-
ne varetage tværfaglige teknisk betonede ledelsesopgaver. 

Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse tilrettelagt som selvstændig overbyg-
ning (top-up) til relevante erhvervsakademiuddannelser og er normeret til 90 
ECTS-point svarende til 1 1/2 år. Uddannelsen er bygget op omkring tre studieret-
ninger: 

• Produktudvikling, design og produktion - studieretning for produktionstekno-
loger 

• It og elektronik - studieretning for it- og elektronikteknologer 
• Installation, automation og energi - studieretning for installatører, automati-

onsteknologer og energiteknologer 

Adgang til uddannelsen forudsætter én af følgende uddannelser: 

• Produktionsteknolog 
• It-teknolog 
• Installatør, stærkstrøm 
• Installatør, VVS 
• Automationsteknolog 
• Energiteknolog 

 
RUVU’s vurdering: 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
Det vurderes, at det er sandsynliggjort, at der er behov for dimittender i EA Midt-
Vests dækningsområde med uddannelsens kompetenceprofil. 
 
RUVU lægger endvidere til grund, at uddannelsen vil udgøre en relevant teknisk 
videreuddannelsesmulighed for relevante erhvervsakademiuddannelser. Et udbud 
af uddannelsen i Herning kan derfor bidrage til at løfte kompetenceniveauet i regi-
onens industrivirksomheder.      
 
 


