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Afgørelse om godkendelse af nyt udbud 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Maskinmesterskolen Københavns ansøgning om god-
kendelse af nyt udbud truffet følgende afgørelse: 
 
Godkendelse af udbud på Bornholm af værkstedsdelen af profes-

sionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse 
og drift, maskinmester  

 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag. 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af lov om maritime uddannelser, § 5, stk. 1.  
 
Udbuddet kan først påbegyndes, når der foreligger foreløbig og tidsbegræn-
set godkendelse i medfør af § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1373 af 16. de-
cember 2009 om godkendelse og kvalitetssikring mv. af maritime uddan-
nelser.  
 
Foreløbig og tidsbegrænset godkendelse gives på grundlag af maskinme-
sterskolens redegørelse for, hvordan udbuddet opfylder kravene i bekendt-
gørelsens § 3, stk. 2. Maskinmesterskolen København skal herunder rede-
gøre for, hvordan uddannelsen afvikles i overensstemmelse med: 
 
1. formål og mål samt øvrige bestemmelser fastsat for skibsføreruddannel-

sen, 
2. den standard for kvalitetsstyring af de maritime uddannelser, der er i 

bekendtgørelsens bilag 1, og 
3. øvrige bestemmelser fastsat for maritim uddannelse, herunder be-

stemmelser for bedømmelse og evaluering. 
 
Hvis der anvendes uddannelsesplaner etc., som allerede gælder for ma-
skinmesterskolens godkendte udbud i København, vil Styrelsen for Videre-
gående Uddannelser dog ikke have behov for særlig dokumentation gæl-
dende for udbuddet på Bornholm. 
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Endelig godkendelse kan først gives på baggrund af audit, § 6, stk. 1, i be-
kendtgørelse nr. 1373 af 16. december 2009 om godkendelse og kvalitets-
sikring mv. af maritime uddannelser.  
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1331 af 17. decem-
ber 2012 om uddannelsen til maskinmester. 
 
Udbudssted: 
Bornholm. 
 
Sprog: 
Dansk. 
 
Dimensionering/Maksimumramme/kvote: 
I lighed med de øvrige maritime uddannelser, der udbydes af flere uddan-
nelsesinstitutioner, vil udbuddet være omfattet af en dimensionering med 
henblik på at sikre en regional fordeling af uddannelsespladser. Uddannel-
sen vil således indgå i den samlede dimensionering for studieåret 
2016/2017, der forventes fastlagt i foråret 2016, jf. lov om maritime uddan-
nelser, § 12 b.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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D1 - Ansøgning om dublering 
Titel (dansk): Professionsbacheloruddannelse i maritim og ma-
skinteknisk ledelse og drift, maskinmester 
Titel (engelsk): Bachelor of Technology Management and Marine 
Engineering 
 
Ansøger: Maskinmesterskolen København med henblik på udbud af dele 
(90 ECTS) af uddannelsen på Bornholm. 
 
Sprog: Dansk  
 
Beskrivelse af uddannelsen 
Maskinmesteruddannelsen er en teknisk professionsbacheloruddannelse, 
der rettet mod beskæftigelse i tekniske lederjobs både i industrien, energi-
sektoren og i skibe. Størstedelen af dimittenderne får beskæftigelse i den 
private sektor i land. 
 
Man kan optages på baggrund af enten en gymnasial uddannelse eller en 
teknisk erhvervsuddannelse kombineret med gymnasialt niveau i nogle fag, 
der typisk opnås med ½ års adgangskursus. For studerende med gymnasial 
baggrund indledes uddannelsen med 9 måneders værkstedsskole efterfulgt 
af 9 måneders værkstedspraktik. Derefter følger begge grupper samme tre-
årige teoretiske uddannelse. 
 
Den konkrete ansøgning omhandler alene udbud af værkstedsskoledelen af 
uddannelsen på Bornholm (90 ud af i alt 270 ECTS) i samarbejde med 
Campus Bornholm. 
 
RUVU’s vurdering: 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU vurderer, at et udbud af værkstedsuddannelsen til maskinmester på 
Bornholm vil give uddannelsessøgende på Bornholm bedre mulighed for at 
starte på en videregående teknisk uddannelse.  
 
RUVU bemærker, at udbuddet alene vil omfatte uddannelsens værksteds-
del, og udbuddet vil derfor primært være henvendt til uddannelsessøgende 
på Bornholm, der har gennemført en gymnasial uddannelse eller en er-
hvervsuddannelse, som ikke giver mulighed for at starte direkte på ma-
skinmesteruddannelsens teoretiske del.  
 
RUVU noterer, at beskæftigelsessituationen for maskinmestre fortsat er 
meget god. RUVU har herunder tillige lagt vægt på, at der er relevante be-
skæftigelsesmuligheder for de uddannede på Bornholm, samt at en række 
bornholmske virksomheder har tilkendegivet, at de vil stille praktikpladser 
til rådighed. 
 
 


