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Afgørelse om foreløbig godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af VIA University Colleges ansøgning om godkendelse af 
nyt udbud truffet følgende afgørelse: 
 

Foreløbig godkendelse af udbud af akademiuddannelsen i  
Offentlig forvaltning og administration i Aarhus og Holstebro 

 
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, akademiuddannel-
ser og diplomuddannelser. 
 
Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv institutionsakkredite-
ring opnået senest 1. juni 2017.  
 
Hvis Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om betinget positiv institutions-
akkreditering, er godkendelsen betinget af en efterfølgende positiv uddan-
nelsesakkreditering opnået senest 1. februar 2018. 
 
Giver Akkrediteringsrådet afslag på institutionsakkreditering, bortfalder 
den foreløbige godkendelse. 
 
Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervs-
akademiets vedtægtsbestemte dækningsområde. 
 
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om 
positiv akkreditering. Når der foreligger en positiv akkreditering, skal ud-
dannelsesinstitutionen rette henvendelse til Styrelsen for Videregående 
Uddannelser med henblik på tildeling af kode til Den Koordinerede Tilmel-
ding samt koder fra Danmarks Statistik. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag. 
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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. 834 af 3. juli 2015 
om akademiuddannelser. Uddannelsen er endvidere omfattet af fælles stu-
dieordning, der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter 
reglerne i bekendtgørelsens § 16. 
 
Udbudssted: 
Aarhus og Holstebro. 
 
Sprog: 
Dansk. 
 
Dimensionering/Maksimumramme/kvote: 
Udbuddet dimensioneres ikke. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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C14 - Ansøgning om nyt udbud 
 
Titel (dansk): AU i Offentlig administration og forvaltning 
Titel (engelsk): AP Degree in Public Administration 
 
Ansøger: VIA University College (udbudssted: Aarhus og Holstebro) 
Sprog: Dansk 
 
Beskrivelse af uddannelsen 
Uddannelsen giver dig en alsidig viden om opgaver og funktioner inden for 
offentlig administration og forvaltning, herunder sagsbehandling, organisa-
tionspsykologi og økonomi. Den studerende lærer at forstå centrale teorier 
og metoder inden for det samfundsfaglige og retlige område. Uddannelsen 
har en både praktisk og teoretisk tilgang til offentlig administration og for-
valtning både nationalt og internationalt. Man lærer bl.a. at foretage selv-
stændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag, og uddan-
nelsen udvikler dine evner til analyse og problemløsning.  
 
Uddannelsen henvender sig til administrative medarbejdere i offentlige 
forvaltninger og institutioner, f.eks. medarbejdere inden for stat og kom-
mune. 
 
 
RUVU’s vurdering: 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at ansøgeren har sandsynliggjort, 
at der er behov i VIA’s dækningsområde for akademiuddannelsen i offentlig 
forvaltning og administration. 
 
RUVU lægger tillige vægt på, at videreuddannelsen ikke vurderes at være 
dækket af andre udbud og uddannelser i de to områder. 
 
RUVU noterer sig i øvrigt, at VIA har været i kontakt med Metropol. Metro-
pol agerer med udgangspunkt i Region Hovedstaden og med et fagligt miljø 
der, men udbyder også moduler af uddannelsen i Jylland.  
 
VIA har drøftet spørgsmålet med Metropol og har orienteret om, at VIA 
påtænker at søge om udbudsret til uddannelsen, hvilket Metropol ikke har 
haft indvendinger imod. 
 
 


