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Afgørelse om foreløbig godkendelse

15. juli 2015

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

Styrelsen for Videregående
Uddannelser
Uddannelsespolitik 2

Foreløbig godkendelse af udbud af Akademiuddannelsen
i Energiteknologi i Kolding
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 og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af
22. marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. januar 2017
bortfalder den foreløbige godkendelse.
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Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervsakademiets 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 bekendtgørelse af lov
nr. 578 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse
(videreuddannelsessystemet) for voksne, § 15h.
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni
2014 om
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videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser). Uddannelsen er
endvidere omfattet af fælles studieordning, der udarbejdes af godkendte
udbydere af uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelsens § 16.
Udbudssted:
Kolding
Sprog:
Dansk
Dimensionering/ Maksimum-ramme/ kvote:
Udbuddet dimensioneres ikke.

Med venlig hilsen
Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Bilag: RUVU’s vurdering
Ansøgning om nyt udbud af eksisterende uddannelse
C2: Akademiuddannelsen i Energiteknologi (AP Degree in Energy Technology)
Ansøger: Erhvervsakademi Kolding
Sprog: Dansk

Link til ansøgning
Link til uddannelsen (UddannelsesGuiden)

A. Beskrivelse af uddannelse og eksisterende udbud
Akademiuddannelsen i Energiteknologi er en videregående voksenuddannelse, der typisk er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til tre år.
Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.
Uddannelsen har til formål at kvalificere den uddannede til selvstændigt at
projektere og rådgive om effektivisering af bygningers klimaskærme, distributionssystemer og energikilder ud fra hensyn til miljø og energiforbrug. På uddannelsen lærer den studerende bl.a. at analysere, planlægge
og klargøre energibesparelser, at indsamle og analysere data om energiforbrug og at udarbejde energibesparende forslag og energibudgetter. Uddannelsen henvender sig til personer, som er faglært håndværker inden for
byggeri, automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.
Adgangskrav:
Adgang til uddannelsen er betinget af relevant adgangsgivende uddannelse
som f.eks. relevant erhvervsuddannelse. Ansøger skal desuden have mindst
2 års relevant erhvervserfaring.
Eksisterende udbud:
 KEA, København, 2013
 EA MidtVest, Herning, 2013
 EA Dania, Randers, 2013
 EA Lillebælt, Odense, 2014
Prækvalificeret:
 EA Sydvest, Esbjerg
 UC Nordjylland, Aalborg
RUVU’s vurdering:
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4.
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at ansøgeren gennem sin behovsafdækning har sandsynliggjort og dokumenteret et regionalt behov i erhvervsakademiets dækningsområde for videreuddannelse inden for energiteknologi, som ikke dækkes af andre udbud og uddannelser.
RUVU har endvidere lagt vægt på, at uddannelsesforslaget understøtter
udmøntningen af trepartsaftalens 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og
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efteruddannelse, som er målrettet større aktivitet inden for efter- og videreuddannelse målrettet de tekniske og produktionsrettede erhverv.
Aktiviteten skal bl.a. sikres gennem et større og mere målrettet udbud af
tekniske akademiuddannelser. I udmøntningen er også afsat midler til
nedsættelse af deltagerbetalingen på tekniske akademiuddannelser, hvilket
må formodes at stimulere efterspørgslen.
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