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Afgørelse om foreløbig godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Erhvervsakademi Sjællands ansøgning om godkendelse af nyt udbud truf-

fet følgende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af nyt udbud af akademiuddannelse 

i Automation og drift (Slagelse) 

 

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 den 1. februar 2019 bortfalder den 

foreløbige godkendelse.  

 

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv 

akkreditering. 

 

Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervsakademi-

ets vedtægtsbestemte dækningsområde. 

 

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 (vide-

reuddannelsessystemet) for voksne, § 15h. 

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1009 af 29. juni 2016 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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Titel: 

Uddannelsens titel fastlægges til: 

 

Dansk: AU i automation og drift. 

Engelsk: AP Degree in Automation and Operation. 

 

Hovedområde: 

Det tekniske område. 

 

Udbudssted: 

Slagelse. 

 

Sprog: 

Dansk. 

 

Normeret studietid: 

60 ECTS. 

 

Dimensionering/maksimumramme/kvote 

Udbuddet dimensioneres ikke. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Nr. C4 - Nyt udbud – prækvalifikation 

(forår 2017) 
Status på ansøgningen: Foreløbig godkendelse 

Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse) 
 

Uddannelsens type/navn 
(fagbetegnelse): 

Akademiuddannelse i automation og drift 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

AU i automation og drift 
AP Degree in Automation and Operation 

Hovedområde: Tekniske område 
 

Genansøgning (J/N): N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS:  60 ECTS 

Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11e2077 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/serviceprodit/akademiud
dannelsen-i-automation-og-drift  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

Der er tale om et nyt udbud af en eksisterende akademiuddannelse på efter- og 
videreuddannelsesområdet. 
 
Uddannelsens formål er at give de studerende kompetencer inden for både tek-
nik, samarbejde og innovation. Uddannelsen henvender sig til fx faglærte, som 
anvender deres viden om hardware, konfiguration og software til udvikling og 
drift af automatiske og maskintekniske anlæg og løsning af opgaver i produktio-
nen på et videregående niveau. Det kan fx være Automatik- og procesuddannede, 
smede, mekanikere, elektrikere og personer, der arbejder som automatik- eller 
driftsteknikere.  
 
Den studerende kan specialisere dig inden for to retninger i hhv. ”Industri” og 
”Offshore, olie og gas”. 
 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 7. marts 2017: 

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 uddannelsen er udviklet på baggrund 
af en behovsanalyse, der omfatter områdets interessenter, som samstemmende 
peger på, at den hurtige og meget omfattende automatisering af produktionen i 
Danmark har skabt et stigende uddannelsesbehov inden for automation.  
 
RUVU har endvidere lagt til grund, at der er dokumenteret et lokalt behov i Regi-
on Sjælland for udbud af uddannelsen. 
 
RUVU noterer sig endvidere, at udbuddet af uddannelsen understøtter udmønt-
ningen 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 udmøntningen er også afsat midler til nedsættelse af del-
tagerbetalingen på tekniske akademiuddannelser, hvilket må formodes at stimu-
lere efterspørgslen.  
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