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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 Byggeteknologi i 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 erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. september
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 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 studieordning, der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter
reglerne i bekendtgørelsens § 16.
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Udbudssted:
Odense og Vejle.
Sprog:
Dansk.
Dimensionering/Maksimumramme/kvote:
Udbuddet dimensioneres ikke.

Med venlig hilsen
Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Ansøgningsnr.: B6
Titel (dansk): AU i Byggeteknologi*
Titel (engelsk): Academy Profession (AP) Degree in Construction
Technology
*I ansøgningen var brugt en forkert vending i dansk titel.
Ansøger: Erhvervsakademi Lillebælt (Odense og Vejle)
Sprog: Dansk
A. Beskrivelse af uddannelse og eksisterende udbud
Ansøgningen af selve uddannelsen er indsendt af Københavns Erhvervsakademi, KEA, jf. ansøgning A9, som ansøger også henviser til. Som nævnt
heri er formålet med efter-/videreuddannelsen på 60 ECTS-point at muliggøre opkvalificering af ansatte både medarbejdere og mellemledere i byggeog anlægsbranchen inden for byggeteknik, bygningskonstruktioner og –
fysik samt byggejura og kommunikation, ikke mindst til brugen af nye materialer og nye byggeprocesser i relation til bæredygtigt byggeri og energibesparende renovering.
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Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler på hver 10 ECTS:
- ”Byggeteknik, mindre byggerier (bygningsteknik/-fysik/–
konstruktioner)”
- ”Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier”
- ”Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet”
Dertil er knyttet en række valgfag, hvoraf der skal vælges fag på i alt 20
ETCS, f.eks.:
- ”Energioptimering af bygninger – klimaskærm og konstruktioner”
- ”Energikonsulent”
- ”Bæredygtigt byggeri”
- ”Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller”
- ”Udvidet BIM (Bygnings Informations Modellering)”
Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt på 10 ECTS.
RUVU’s vurdering:
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at uddannelsen er udviklet på baggrund af en behovsanalyse, der omfatter områdets interessenter som peger
på, at der på kort og mellemlagt sigt tegner sig et stærkt stigende behov for
bygge- og anlægstekniske medarbejdere med en kort videregående uddannelse. En beskæftigelsesmæssig fremskrivning for perioden 2014-2024 viser, at der samlet over hele perioden vil mangle knap 2600 medarbejdere
på teknikerniveau i bygge- og anlægsbranchen.
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 videSide
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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 efterspørgslen.
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