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Udkast til afslag på godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse af 
nyt udbud truffet følgende afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af erhvervsakademiuddannelse i  
Byggekoordinator AK (Randers)  

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 
af videregående uddannelser. 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag. 
 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøg-
ningen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 
modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk 
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tids-
frist betragtes afslaget som endeligt.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Jette Søgren Nielsen  
Kontorchef 
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C5 - Nyt udbud 
Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi Dania, Randers 
Ansøgningsnr.: C5  Status på ansøgningen: Afslag 
Uddannelsens navn:  Erhvervsakademiuddannelse i byggeri & business (Byggekoordinator AK), 
Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Byggekoordinator AK 
- AP Graduate in construction and business, Construction Coordinator. 

Hovedområde: Tekniske område Genansøgning (J/N): nej 
Sprog: Dansk Antal ECTS: 120 ECTS 
Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d105fc65  
Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/tekniskeogtekn

ologiskeuddannelser/byggekoordinator 
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag 

Beskrivelse af  
uddannelsen, herunder 
erhvervssigte 

Den 2-årige erhvervsakademiuddannelse har til formål at kvalificere den ud-
dannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde i bygge- og anlægsbran-
chen med koordination og praktisk ledelse inden for udførelse og optimering af 
bygge- og anlægsopgaver i offentlige og private virksomheder, nationalt og 
internationalt. Byggekoordinatoren vil typisk assistere projektleder på større 
byggesager og kunne fungere som projektleder med selvstændigt ansvar på 
mindre byggesager. 
 

RUVU’s vurdering  
d. 8. marts 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU har noteret sig, at ansøger peger på, at behovet for kompetencer på 
videregående niveau i bygge- og anlægsbranchen er støt stigende i hele landet, 
herunder også i Erhvervsakademi Dania’s dækningsområde. 
 
RUVU har imidlertid noteret sig, at der endnu ikke foreligger beskæftigelsestal 
for uddannelsens dimittender fra de allerede oprettede udbud. RUVU finder 
derfor, at man bør afvente konsoliderede beskæftigelsestal, før der eventuelt 
oprettes yderligere udbud af uddannelsen. 
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