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Rektor Jens Mejer Pedersen 

 

Kære Jens Mejer Pedersen 

 

På baggrund af gennemført prækvalifikation af UCL Erhvervsakademi og 

Professionshøjskoles ansøgning om godkendelse af udbud af ny uddannelse er 

der truffet følgende afgørelse: 

 

Afgørelse på ny professionsbachelor som diplomingeniør i indeklima og 

bæredygtigt installationsdesign (Fredericia) - Afventer 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse om akkreditering af 

videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående 

uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændring). 

 

Som følge af den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele 

Danmark er der i 2022 igangsat en kortlægning af behovet for STEM/it-

uddannelser i Trekantområdet. Kortlægningen skal forelægges aftalepartierne, og 

der skal tages stilling til, hvorvidt der skal tildeles særlige etablerings- og 

udviklingsmidler til etablering af nye STEM/it-uddannelser i området. Med 

afgørelsen ”afventer” ønskes at iagttage den kommende kortlægning af STEM/it-

uddannelser i Trekantområdet, inden der træffes en endelig afgørelse på 

ansøgningen. Samtidig henstilles til, at UCL Erhvervsakademi og 

Professionshøjskole går i dialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 

omkring mulige løsninger på de udfordringer, som RUVU har fremhævet i sin 

vurdering.  

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.  

 

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 

modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk. Ved 

spørgsmål til afgørelsen kan der ligeledes rettes henvendelse hertil.  

 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist, 

betragtes afgørelsen som endelig. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Christina Egelund 

 

 

 

Bilag: 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 
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Bilag 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 

 

Nr. A13 – Ny uddannelse –  
 prækvalifikation 

(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Afventer 

Ansøger og 
udbudssted: 
 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (Fredericia) 

Uddannelsestype: 
 

Professionsbacheloruddannelse (diplomingeniør) 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Indeklima og bæredygtigt installationsdesign 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Professionsbachelor som diplomingeniør i 
indeklima og bæredygtigt installationsdesign 

- Bachelor of Engineering in Indoor Climate and 
Sustainable Service Design 

Hovedområde: Tekniske område Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 210 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a6015764781112
77  

RUVU’s vurdering 
på møde d. 24. 
oktober 2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne 

som fastsat i bilag 4 i bekendtgørelse om akkreditering af 

videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med 

senere ændring). 

RUVU bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale 

om ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet’. 

RUVU har noteret sig den politiske ambition, men RUVU 

har i sin vurdering, og som det følger af reglerne om 

prækvalifikation, alene forholdt sig til behov og relevans 

ved de pågældende uddannelser og udbud, herunder om 

disse elementer er tilstrækkeligt belyst og dokumenteret i 

ansøgningen. 

RUVU anerkender, at der er en generel efterspørgsel efter 

arbejdskraft inden for det byggeingeniørfaglige område, 

men finder det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at der er 

behov for en hel ny uddannelse, der ikke allerede kan 

dækkes inden for de eksisterende byggetekniske 

diplomingeniøruddannelser.  

Det bemærkes, at der er indkommet indsigelser fra både 

VIA og SDU, som argumenterer for, at den ansøgte 

uddannelse har væsentlige overlap med de eksisterende 

diplomingeniørudbud i Horsens og Odense. RUVU 

vurderer, at den ansøgte uddannelse kan få negative 

konsekvenser for rekrutteringsgrundlaget til de 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478111277
http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478111277
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eksisterende diplomingeniørudbud på de to institutioner.  

Derfor finder RUVU det væsentligt, at institutionerne 

samarbejder og koordinerer de fremtidige udbud af 

STEM/IT-udbud i området. Dette skal særligt ses i lyset af 

den forestående kortlægning af behovet for nye STEM/IT-

udbud i Trekantområdet, som skal understøtte en politisk 

beslutning om eventuel tildeling af midler til nye STEM/IT-

udbud i området. 

Endvidere bemærkes, at UCL ikke har et udbud af 

uddannelser på det diplomingeniørfaglige område. Det 

fremgår af ansøgningen, at UCL har indgået en 

partnerskabsaftale med Professionshøjskolen Absalon, der 

skal understøtte udviklingen af den faglige kvalitet og 

dermed relevans af den ansøgte uddannelse, men RUVU 

har dog ikke set det konkrete indhold af aftalen. RUVU 

anerkender, at Absalon har et velfungerende 

diplomingeniørfagligt miljø i Kalundborg, men bemærker, at 

Absalon ikke udbyder diplomingeniøruddannelser på det 

byggeingeniørfaglige område. RUVU finder det 

hensigtsmæssigt, at UCL også indgår konkrete 

samarbejder med institutioner, der har et veletableret 

fagligt miljø inden for det bygningsingeniørfaglige område. 

 


