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Afgørelse om foreløbig godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af UC Nordjyllands ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet følgende 
afgørelse: 
 

Foreløbig godkendelse af udbud af Akademi- 
uddannelsen i VVS-installation (Aalborg) 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-
deregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om sær-
lige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, profes-
sionsbacheloruddannelser, 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. 
 
Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervsakademi-
ets vedtægtsbestemte dækningsområde. 
 
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv 
akkreditering. Når der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitu-
tionen 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 § 15 h i lov om videregående uddannelse 
(videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 1. juni 
2014, som ændret ved § 6 i lov nr. 634 af 16. juni 2014. 
 
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 bekendtgø-
relsens § 16. 
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Aalborg. 
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Dansk. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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Ansøgningsnr.: C13 - Nyt udbud – prækvalifikation 
Ansøger og udbudssted: University College Nordjylland (Aalborg) 
Ansøgningsnr.: C13 Status på ansøgningen: Foreløbig godkendelse 
Uddannelsens navn:  Akademiuddannelsen i VVS-installation 
Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- VVS-installatør (AU) 
- Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering 

Hovedområde: Tekniske Genansøgning (J/N): N 
Sprog: Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 
Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d10b25f8  
Link - UddannelsesGuiden: Endnu ikke på UG. 
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 ansøgte AU er en videregående voksenuddannelse typisk tilrettelagt på 
deltid. Uddannelsen skal kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne 
projektere, installere og varetage driften af anlæg og systemer inden for gas og 
VVS. Den færdiguddannede kan enten etablere egen installationsteknisk virk-
somhed eller søge ansættelse i større virksomheder inden for området. 
 

RUVU’s vurdering  
d. 8. marts 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 852 af 03. 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 
et betydeligt behov for en autorisationsgivende uddannelse på deltid, og et 
generelt stigende behov for installatører frem til 2025. 
 
RUVU har endvidere lagt vægt på, at udbuddet understøtter udmøntningen af 
trepartsaftalens 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse (VEU), 
som er målrettet større aktivitet inden for efter- og videreuddannelse målrettet 
de tekniske og produktionsrettede erhverv. Aktiviteten skal bl.a. sikres gennem 
et større og mere målrettet udbud af tekniske akademiuddannelser. I udmønt-
ningen er også afsat midler til nedsættelse af deltagerbetalingen på tekniske 
akademiuddannelser, hvilket må formodes at stimulere efterspørgslen. 
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