
 

 

Afgørelsesbrev 

 

 Side 1/2 

10. december 2020 

 

Uddannelses- og 

Forskningsstyrelsen 

Uddannelsesudbud og Optag 

 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Tel. 3544 6200 

 

www.ufm.dk 

 

CVR-nr. 1991 8440 

 

Sagsbehandler 

Ina Jakobine Madsen 

Tel. 72 31 79 95 

ijma@ufm.dk 

 

Ref.-nr.  

20/49052-43  

 

  

 

Syddansk Universitet  
 
sdu@sdu.dk  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendelse af dublering af udbud  
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af dublering af udbud, 
truffet følgende afgørelse:  
 
Godkendelse af professionsbacheloruddannelsen som diplomingeniør i ma-

skinteknik (Sønderborg) 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 
videregående uddannelser og § 3 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 
særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, 
professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.  
 
Da Syddansk Universitet er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til 
umiddelbar oprettelse af udbuddet.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor.  
 
Udbudssted:  
Sønderborg  
 
Sprog:  

Engelsk 

 

Maksimumramme/dimensionering: 

Optag på uddannelsen fastsættes i overensstemmelse med den særskilte aftale 

om Center for Industriel Mekanik, dvs. inden for en samlet ramme på 130 stude-

rende årligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ina Jakobine Madsen 

Specialkonsulent  
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Nr. D2 - Dublering – prækvalifikation 
(Efterår 2020) 

Ansøger og udbuds-
sted: 

Syddansk Universitet, SDU – Sønderborg (engelsk) 

Uddannelsestype: Professionsbachelor (diplomingeniør) 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Maskinteknik  

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik 
Bachelor of Engineering (BEng) in Mechanical Engineering 

Hovedområde: Tekniske område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Nej 

Sprog: Engelsk Antal ECTS: 210 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/21cb892f27dc04262310b18cd105eaa8 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeo
gteknologiskeudd/diplomingenioeruddannelser/diplomingenioer-
maskinteknik 

  

RUVU's vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU noterer, at der er tale om en uddannelse med lav ledighed og vur-
derer, at SDU har sandsynliggjort behovet for uddannelsen regionalt i 
Sønderborg.  
 
I forhold til, at uddannelsen udbydes på engelsk, vurderer RUVU det posi-
tivt i forhold til den samfundsmæssige udfordring med at fastholde uden-
landske studerende i Danmark, at Sønderborg kommune stiller jobgaranti 
for uddannelsens dimittender, så de fortsætter i beskæftigelse efter endt 
uddannelse.  
 
RUVU bemærker desuden, at da uddannelsen udbydes på engelsk for-
ventes det, at ansøgerfeltet vil være væsentligt anderledes end til det til-
svarende udbud af diplomingeniør i maskinteknik, som AAU udbyder i 
Esbjerg.   
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