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Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Aarhus’ ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,
truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af akademiuddannelse i
Kvalitet og måleteknologi
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 erhvervs-akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Da Erhvervsakademi Aarhus er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen
til oprettelse af uddannelsen uden forudgående uddannelsesakkreditering.
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Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervsakademiets 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 (videreuddannelsessystemet) 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 bekendtgørelsens § 16.
Titel:
Uddannelsens titel fastlægges til:
Dansk: AU i Kvalitet og måleteknologi.
Engelsk: AP Degree in Quality and Metrology.
Side

1/4

17/006995-20

Hovedområde:
Det tekniske område.
Udbudssted:
Aarhus.
Sprog:
Dansk.
Normeret studietid:
60 ECTS.
Takstindplacering:
Uddannelsen takstindplaceres på følgende niveau:
- Undervisningstaxameter: 49.600 kr.
- Bygningstaxameter: 7.200 kr.
Censorkorps:
AU i service, produktion, it og byggeri mv. suppleret med censorer med de rette
faglige kvalifikationer.
Dimensionering/maksimumramme/kvote
Udbuddet dimensioneres ikke.

Med venlig hilsen

Jørgen Prosper Sørensen
Chefkonsulent
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Nr. A7 - Ny uddannelse – prækvalifikation
Status på ansøgningen: Godkendelse
(forår 2017)
Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi Aarhus i Aarhus
Uddannelsens type/navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler
på hhv. da/eng:
Hovedområde:
Sprog:
Link til ansøgning på
http://pkf.ufm.dk:
Om uddannelsen: indhold og erhvervssigte
Beskrivelse af
uddannelsen:

Akademiuddannelse i Kvalitet og måleteknologi
- AU i Kvalitet og måleteknologi
- Academy Profession (AP) Degree in Quality and Metrology
Teknisk
Genansøgning:
(ja/nej)
Dansk
Antal ECTS:
60 ECTS

Nej

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11f2774
Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav
Der er tale om en ny akademiuddannelse på efter- og videreuddannelsesområdet. Uddannelsen er udviklet under VEU-initiativet (VEU-midlerne).
Uddannelsen skal kvalificere til måleteknologisk arbejde på et fagligt og metodisk grundlag - både selvstændigt og i samarbejde med andre. Den udbydes på
deltid som åben uddannelse og har deltagerbetaling.

Erhvervssigte:

Den færdiguddannede skal kunne analysere, planlægge, gennemføre og vurdere
måleteknologiske problemstillinger i drifts-, kontrol- og udviklingsopgaver. Der
skal kunne varetages funktioner på teknikerniveau med f.eks. følgende typiske
arbejdsopgaver:
-

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

Udvikle og implementere samt vedligeholde måleudstyr.
Udføre opmåling og test af komponenter, udarbejde dokumentation samt
vurdere og sammenfatte resultater.
Kvalificering/validering af nyt/eksisterende måleudstyr.
Udarbejde usikkerhedsbudgetter og give måleteknisk support og rådgivning
til produktion og leverandører.
Sagsbehandling i kvalitetssystemet.

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 er mangel på medarbejdere, der kan udføre måleteknologisk arbejde på et
fagligt og metodisk grundlag - både selvstændigt og i samarbejde med andre.
RUVU noterer sig endvidere, at behovsanalysen estimerer et behov for udbud af
uddannelse i såvel vest- som østdanmark.
Hertil anerkender RUVU en potentiel betydelig samfundsgevinst ved et generelt
højere uddannelsesniveau inden for erhvervet.
RUVU har endvidere lagt vægt på, at uddannelsesforslaget 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.
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I udmøntningen er også afsat midler til nedsættelse af deltagerbetalingen på
tekniske akademiuddannelser, hvilket må formodes at stimulere efterspørgslen.
Takstforslag:

Uddannelsen takstindplaceres til:
Undervisningstaxameter = 49.600 kr.
Bygningstaxameter = 7.200 kr.
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