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Godkendelse af nyt udbud  

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af AAMS’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud (dub-

lering) truffet følgende afgørelse:  
 

Godkendelse af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i  

Maskinmester (Viborg) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 

2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser og i medfør af lov om maritime ud-

dannelser nr. 164 af 27. februar 2018. 

 

Da AAMS er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umid-
delbar oprettelse af uddannelsen.  
 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 

udbud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt 

som bilag nedenfor.  

 

Udbudssted:  
Viborg. 
 
Sprog:  
Dansk. 
  

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

 

Nr. D2 - Dublering – prækvalifikation 
(efterår 2018) 

Status på ansøgningen: Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: Aarhus Maskinmesterskole (Viborg) - på Mercantec – et center i Viborg med 
ungdomsuddannelser, herunder teknisk erhvervsfaglige og teknisk gymnasiale 
(HTX) samt EUX, der er både erhvervsfaglig og gymnasial. 

Uddannelsestype: Professionsbacheloruddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor som maskinmester 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor som maskinmester 
- Bachelor in Technology Management and Marine Engineering 

Hovedområde: Maritimt 
 

Genansøgning (J/N): Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 270 ECTS med gymnasial baggrund, 
210 ECTS med relevant erhvervsfaglig 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d13ba5da  
 

Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogt
eknologiskeudd/maritimeuddannelser/maskinmester  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

Maskinmesteruddannelsen er en polyteknisk uddannelse med undervisning i 
termiske maskiner og anlæg samt i elektriske og elektroniske maskiner. Dertil 
kommer kendskab til procesanalyse og administrativ ledelse. 
Dimittenderne finder f.eks. beskæftigelse som projektleder, miljø- og kvalitets-
chef eller driftsleder i både private og offentlige virksomheder såsom sygehuse, 
hvor man typisk arbejder med drift, vedligehold og udvikling af maskiner, elin-
stallationer og it i tekniske anlæg. 
Maskinmesteruddannelsen er i høj grad lagt an på også optag af erhvervsfagligt 
uddannede. For en faglært tager uddannelsen 3½ år, hvis man ellers opfylder 
de specifikke adgangskrav, for enkelte faglærte endog kun 3 år, mens dem med 
gymnasial baggrund skal på et indledende år med værkstedskursus og praktik-
forløb, så det tager i alt 4½ år at dimittere.  
 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 24. oktober 2018 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
RUVU vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at et udbud af uddannelsen i 
Viborg vil kunne øge rekrutteringen til uddannelsen, og at et udbud i Viborg 
alene i mindre grad vil kunne påvirke ansøgers eget udbud af uddannelsen i 
Aarhus.  
 
Det vurderes endvidere, at der er sandsynliggjort et behov for udbuddet regio-
nalt. 
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