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Godkendelse af nyt udbud 

 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af VIA’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet følgende afgørelse: 
 

Godkendelse af professionsbacheloruddannelsen (diplomingeniør) 
i Produktionsteknik på dansk (Horsens) 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-
gående uddannelser og § 3 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige 
betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professions-
bacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.  
 

Da VIA er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar op-

rettelse af uddannelsen. 

 

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 § 16 i lov om erhvervsakademiuddannel-
ser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. okto-
ber 2014. 
 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1160 af 7. september 2016 

om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. 

 

Udbudssted:  

Horsens. 

 

Sprog:  

Dansk. 

 

Dimensionering/Maksimumramme/kvote:  

Udbuddet dimensioneres ikke. 

 

 
Med venlig hilsen  
 

Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent  

mailto:via@via.dk
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Nr. C6 - Nyt udbud – prækvalifikation 

(efterår 2016) 
Status på ansøgningen:  

Godkendt 
Ansøger og udbudssted: VIA University College (Horsens) 

 
Uddannelsens type/navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor (diplomingeniør) i Produktionsteknik  

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Diplomingeniør i Produktion (Produktionsteknik) 
- Bachelor of Engineering in Manufacturing Engineering 

Hovedområde: Teknisk 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Ja 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 210 ECTS 

Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1143027 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogtek
nologiskeudd/diplomingenioeruddannelser/diplomingenioer-produktion  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

De færdiguddannede skal kunne udvikle og effektivisere både tekniske og ledel-
sesmæssige forløb i en virksomhed, især inden for produktions- og fremstillings-
industrien. Uddannelsen på VIA har fokus på kompetencebehov for den ”4. indu-
strielle revolution” med øget brug af automatisering, robotteknologi, Big Data og 
”smart industri”, og fagene er derfor mere integreret med de digitale fagdiscipli-
ner end tilfældet på de to eksisterende udbud af uddannelsen. 
Ud over grundlæggende ingeniørfag, herunder statistik og materialekundskaber, 
kombinerer uddannelsen følgende hovedelementer: Etablering og drift af en virk-
somhed, planlægning, ledelse og organisation, driftsøkonomi og erhvervsøkono-
mi, teknologi, automatisering og it-anvendelse. 
Uddannelsen er delvis baseret på blended learning/e-læring, så der også vil kun-
ne tiltrækkes målgrupper, der ikke kan følge ordinær undervisning i dagtimer 
eller ”som er bosat i udkantsområder” (skemaet). 
 

Hvor mange forventes optaget 
på uddannelsen: 

15 det første år, 30 det andet år og stigende til 40-60 fra tredje år. 
 

 
RUVU’s vurdering på 
møde d. 3. november 
2016: 

 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørel-
se nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at ansøger i tilstrækkelig grad har sand-
synliggjort, at der er behov for dimittender fra den søgte uddannelse. 
 
RUVU lægger desuden vægt på, at der er god beskæftigelse for dimittenderne på 
de eksisterende udbud af uddannelsen, som der generelt – og også i regionen – er 
mangel på i forhold til virksomhedernes behov. Der vurderes på baggrund heraf 
ikke at være negative konsekvenser for beslægtede uddannelser. RUVU har note-
ret sig, at der endvidere foreligger positive støtteerklæringer fra SDU og AU. 
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