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

Foreløbig godkendelse af udbud af Akademiuddannelsen 
i Byggekoordination (Odense og Vejle) 

 
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.  
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 3. juli 2015 
om akademiuddannelser. Uddannelsen er endvidere omfattet af fælles stu-
dieordning, der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter 
reglerne i bekendtgørelsens § 16. 

mailto:eal@eal.dk


 

 Side     2/3 

Styrelsen for Videregående 
Uddannelser 
 
 

 
Udbudssted: 
Odense og Vejle. 
 
Sprog: 
Dansk. 
 
Dimensionering/Maksimumramme/kvote: 
Udbuddet dimensioneres ikke. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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B2 - Ansøgning om nyt udbud 
Titel (dansk): AU i Byggekoordination 
Titel (engelsk): (AP) Degree in Construction and Coordination 
 
Ansøger: Erhvervsakademi Lillebælt (Odense og Vejle) 
Sprog: Dansk 
 
Beskrivelse af uddannelsen 
Formålet med efter-/videreuddannelsen på 60 ECTS-point er at muliggøre 
opkvalificering af ansatte mellemledere i bygge- og anlægsbranchen, der 
står over for en stigende opgavekompleksitet og et dermed større behov for 
koordinering og optimering af arbejds- og styringsprocesser. Med mellem-
ledere tænker ansøger på f.eks. sjakbajser, seniorformænd, konduktører 
samt entreprise-, bygge- eller projektledere. 
 
Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler på hver 10 ECTS, en række 
valgfag og afsluttes med et afgangsprojekt på 10 ECTS. Som alle videregå-
ende efter-/videreuddannelser er den tilrettelagt som deltidsuddannelse 
med brugerbetaling målrettet typisk ældre studerende, der har arbejde ved 
siden studierne. 
 
 
RUVU’s vurdering: 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at uddannelsen er udviklet på bag-
grund af en behovsanalyse, der omfatter områdets interessenter, som peger 
på, at der allerede nu mangler ca. 300 teknikere til bygge- og anlægsbran-
chen, og at der er tale om en branche som står i et spirende opsving, som 
bl.a. accelereres af igangværende og kommende statslige infrastrukturpro-
jekter. 
 
Hertil anerkender RUVU en potentiel betydelig samfundsgevinst ved et 
generelt højere uddannelsesniveau inden for erhvervet. 
 
RUVU har endvidere lagt vægt på, at uddannelsesforslaget understøtter 
udmøntningen af trepartsaftalens 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og 
efteruddannelse, som er målrettet større aktivitet inden for efter- og vide-
reuddannelse 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 efter-
spørgslen. 
 


