Afgørelsesbrev

Københavns Erhvervsakademi
E-mail: kea@kea.dk

Godkendelse af nyt udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Erhvervsakademis ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud truffet følgende afgørelse:
10. december 2020

Godkendelse af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i Energimanagement (København)
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 § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om
særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser,
professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Da Københavns Erhvervsakademi er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar oprettelse af uddannelsen.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt som bilag nedenfor.
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1162 af 10. juli 2020 om
tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343
af 10. december 2019.
Maksimumramme/dimensionering:
Københavns Erhvervsakademi meddeles et højeste optag (maksimumsramme) på
30 studerende årligt inkl. overbooking, indtil der foreligger tilstrækkelig dokumentation for dimittendernes beskæftigelse.
Udbudssted:
København
Sprog:
Dansk
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Afgørelsesbrev

Nr. C 4 Nyt udbud– prækvalifikation
(efterår 2020)
Ansøger og udbudssted:

Københavns Erhvervsakademi, København

Uddannelsestype:

Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):

Professionsbachelor i energimanagement

Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:

-

Professionsbachelor i energimanagement
Bachelor of Energy management

Hovedområde:

Det tekniske område

Genansøgning
(J/N):

Sprog:

Dansk

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

http://pkf.ufm.dk/flows/30f211ec132d375534a26fa49d019d56

Link - UddannelsesGuiden:

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/overbygningsuddannelser/energimanagement

RUVU’s vurdering

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4.

Antal ECTS:

N

90 ECTS

RUVU bemærker, at der et stærkt voksende fokus på energioptimering og grøn
omstilling i erhvervslivet, og at efterspørgslen på relevante kompetencer må forventes at stige. RUVU har i sin vurdering lagt vægt på, at ansøgningen underbygger, at der også er behov for uddannelsens dimittender i den østlige del af
landet.
RUVU finder det desuden meget positivt, at KEA har indledt en konstruktiv dialog med den eneste anden udbyder af uddannelsen om samarbejder, herunder
muligheden for at øge opmærksomheden på og kendskabet til uddannelsen.

