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UC Syddanmark 
ucsyd@ucsyd.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til afslag på godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet følgen-

de udkast til afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af  

Professionsbachelor i offentlig administartion i Kolding 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser..  

 

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

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

 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen 

ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013. 

 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 
modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk  
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tids-
frist betragtes afslaget som endeligt. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: University College Syddanmark  
Uddannelse: Professionsbachelor i Offentlig administration 
Udbudssted: Kolding 
Uddannelsessprog: Dansk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Professionsbachelor i offentlig administration er en 3½-årig uddannelse, der kvalificerer 
den uddannede til selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer at løse og udvikle 
administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisatio-
ner inden for de rammer, der til enhver tid gælder i den offentlige sektor. Uddannelsen 
giver mulighed for at specialisere sig inden for HR, økonomi, uddannelses- og erhvervs-
vejledning, beskæftigelsesindsats, velfærd eller skat. 
 

Eksisterende ud-
bud 

UC Lillebælt, Odense  
Metropol, København 
UC Sjælland, Næstved (Dec. 2012) 
UC Syddanmark, Esbjerg 
UC Nordjylland, Aalborg 
VIA UC, Aarhus og Viborg 
  

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at der har været stor vækst i optaget på de eksi-
sterende udbud, og at uddannelsen endnu ikke er tilstrækkeligt konsolideret på arbejds-
markedet til, at det er anskueliggjort, at der behov for endnu et udbud.  
 
RUVU har endvidere noteret sig, at der er nærtliggende udbud af uddannelsen i Odense 
udover ansøgers eget i Esbjerg.  
 
På den baggrund vurderer RUVU, at såvel det regionale som nationale behov for uddan-
nelsen er dækket af de eksisterende udbud. 
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SV: Prækvalifikation: Afgørelse 

 

UC Syddanmark har med beklagelse modtaget Styrelsens indstilling til afslag på 

godkendelse af udbud af professionsbachelor i offentlig administration i Kolding 

(dublering). 

 

Det er UC Syddanmarks opfattelse, at et afslag tilsidesætter mulighederne for op-

timal tilrettelæggelse af studiet, som matcher potentielle studerende i Trekantom-

rådet og vores sydøstlige dækningsområde, der har et stort aftagerfelt og et stort 

befolkningsunderlag. 

 

Væksten i optaget på de eksisterende udbud, som Styrelsen lægger vægt på i sit 

udkast til afgørelse, mener UC Syddanmark er udtryk for, at aftagerfeltet i høj grad 

har fået øjnene op for potentialet i uddannelsen. UC Syddanmark har selv øget sit 

optag på udbuddet på Campus Esbjerg bl.a. i samarbejde med Ringkøbing-Skjern 

Kommune, jf. ansøgningen s. 2. Det øgede optag omfatter hovedsageligt studeren-

de, der er i job, og hvor arbejdsgiveren ønsker, at medarbejderen skal opkvalifice-

res. Vi har imidlertid erfaret, at til trods for, at uddannelsesforløbet tilrettelægges 

med så stort hensyn som muligt til de studerendes øvrige forpligtelser – dvs. med 

koncentrerede studieblokke på campus kombineret med e-læringselementer, så er 

det uhyre belastende at følge et fuldtidsstudium, når man samtidig er tilknyttet sin 

arbejdsplads og bopæl på hjemegnen. Lange transporttider fremmer ikke det vel-

lykkede forløb.  

 

UC Syddanmark finder, at det er meget uheldigt, at kontoruddannede/potentielle 

studerende fra Trekantområdet og de sønderjyske byer og opland på østkysten skal 

henvises til udbuddet på Campus Esbjerg – eller evt. til udbuddet i Odense. Vi taler 

om potentielle fuldtidsstuderende, der ikke kan flytte efter uddannelsen, og uanset 

om det er Esbjerg eller Odense, drejer transporttiden sig fra Kolding by om en time 

hver vej, og fra de sønderjyske byer og opland skal det ganges med minimum to 

hver vej. Vi kan af søgemønstrene se, at det i praksis ikke er gennemførligt. Det 

stiller de potentielle studerende og aftagerfeltet i Trekantområdet og i det østsøn-

derjyske område meget ringe i forhold til at udvikle og professionalisere de admini-

strative arbejdsgange hos aftagerne. 

 

Ideen med at henvise potentielle studerende fra Trekantområdet og det østsønder-

jyske område til udbuddet i Odense finder UC Syddanmark er særskilt uheldigt. Det 

er UC Syddanmark, der har partnerskabsaftaler med Kolding og Haderslev Kommu-

ner, og aftalen med Aabenraa Kommune er på vej. Vi taler om en uddannelse, som 

UC Syddanmark i forvejen har udbudsret til, og partnerskabsaftalerne sikrer, at der 
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er tæt dialog med aftagerfeltet om uddannelsernes praksistilknytning og professio-

nernes udvikling. UC Syddanmark finder det meget uheldigt ikke at kunne udbyde 

en uddannelse, der ellers er i vækst, i sit østlige dækningsområde. Vi forudser, at 

resultatet bliver stagnation i vores østlige dækningsområde, såfremt Styrelsen fast-

holder sit afslag. 

 

UC Syddanmark skal således anmode Styrelsen om at revurdere sin indstilling. 

 

 

 

Venlig hilsen  

 

 
Marianne Kemény Hviid, chefkonsulent, ph.d., MVO 

Analyse, Strategi og Kvalitet 

Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø  

D +45 7266 2035 – mkhv@ucsyd.dk   

 

mailto:mkhv@ucsyd.dk
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Afslag på godkendelse 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af UC Syddanmarks om godkendelse af nyt udbud, og UC Syddanmarks 

indsigelse mod ministerens afgørelse af 11.april 2014 truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af 

Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser.  

 

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

videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderede ikke, at UC Syddanmarks 

indsigelse ændrer vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindelige vur-

dering af ansøgningen.  

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at uddannelsen i følge RUVUs vurdering 

ikke lever op til kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 

745 af 24. juni 2013, bilag 4. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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