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Godkendelse af ny uddannelse 

 

DTU fik d. 26. november 2018 afgørelsen ”Afventer” på ansøgning om ny 

uddannelse i fiskeriteknologi, da der på det tidspunkt ikke var hjemmel til at 

afholde dele af uddannelsen i Grønland. 

 

Med Folketingets vedtagelse af lov nr. L 511 af 1. maj 2019 er der etableret 

et retligt grundlag for uddannelsen. Loven træder i kraft den 1. juli 2019. Der 

vil blive fastsat nærmere regler på bekendtgørelsesniveau, der forventes at 

træde i kraft samtidig med loven.  

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af den gennemfør-

te prækvalifikation af DTU’s ansøgning om godkendelse af ny uddannelse 

truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af ny professionsbacheloruddannelse  

(diplomingeniør) i Fiskeriteknologi  

 
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 § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 271 

af 22. marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af er-
hvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiud-
dannelser og diplomuddannelser.  
 
Da DTU er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til oprettel-
se af uddannelsen uden forudgående uddannelsesakkreditering.  

 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). 
 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiud-
dannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 
af 18. august 2017.  

 
Titel:  
Uddannelsens titel fastlægges til:  
 
 

mailto:dtu@dtu.dk


 

 

 Side 2/2 

Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse 

  

Dansk:  Professionsbachelor som Diplomingeniør i Fiskeriteknologi 

 
Engelsk:  Bachelor of Engineering in Fisheries Technology 
 
Udbudssted:  

DTU Lyngby Campus og DTU Sisimiut Campus. 
 
Hovedområde: 
Tekniske område. 
 
Sprog:  

Uddannelsen udbydes på dansk.  
 
Normeret studietid:  
Uddannelsens normering er 240 ECTS-point.  
 
Adgangskrav: 

De specifikke adgangskrav til uddannelsen er:  

 Matematik på A-niveau  

 Fysik på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau 

 

Derudover er der under sprogkrav efter DTU’s ønske på Optagelse.dk ind-
sat: dokumenterede kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau. 
 

Takstindplacering:  

Uddannelsen takstindplaceres til takst 3. 
Aktivitetsgruppekode: 5340. 
 
KOT nr.: 
Nr. 15126. 
 
Koder Danmarks Statistik:  

UDD: 5569. 
AUDD: 5569. 

 
Censorkorps:  
Censorkorpset for diplomingeniøruddannelsen. 
 

Dimensionering/Maksimumramme/kvote  

Uddannelsen dimensioneres ikke. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent 

 


