
 

 

Afgørelsesbrev 

 

 Side 1/2 

10. december 2020 

 

Uddannelses- og 

Forskningsstyrelsen 

Uddannelsesudbud- og Optag 

 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Tel. 3544 6200 

 

www.ufm.dk 

 

CVR-nr. 1991 8440 

 

Sagsbehandler 

Ina Jakobine Madsen 

Tel. 72 31 79 95 

ijma@ufm.dk 

 

  

 

University College Syddanmark 

 

E-mail: ucsyd@ucsyd.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse af nye udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af University College Syddanmarks ansøgning om prækvalifikation af nyt 

udbud truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nye udbud af akademiuddannelsen i Sundhedspraksis (Kol-

ding, Haderslev, Esbjerg, Åbenrå) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019 

om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af vi-

deregående uddannelser og § 3 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 

særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, 

professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 

 

Da University College Syddanmark er positivt institutionsakkrediteret gives god-

kendelsen til umiddelbar 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 ne-

denfor. 

 

Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående uddan-

nelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 

30. august 2017. 

 

Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse om akademiud-

dannelser nr. 985 af 28. juni 2018. 

 

Udbudssted:  

Kolding, Haderslev, Esbjerg, Åbenrå 

 

Sprog:  

Dansk  

 

Med venlig hilsen 
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Nr. C11, C16, C17, C18 - Nyt udbud – prækvalifikation 
(Efterår 2020) 

Ansøger og udbudssted: UC Syd, Kolding, Haderslev, Esbjerg, Aabenraa  

Uddannelsestype: Akademiuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Sundhedspraksis     

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

Akademiuddannelse i sundhedspraksis 
 
Academy Profession (AP) Degree in Health Practice 

Hovedområde: Velfærd, undervisning og sundhed Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/30f211ec132d375534a26fa49d02a9d0 
 
http://pkf.ufm.dk/flows/30f211ec132d375534a26fa49d028a51 
 
http://pkf.ufm.dk/flows/30f211ec132d375534a26fa49d027dbc 
 
http://pkf.ufm.dk/flows/21cb892f27dc04262310b18cd1081f84 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdundervissund/aka-
demiuddannelsen-i-sundhedspraksis  

  

RUVU’s vurdering  
 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
Akademiuddannelsen kan bidrage til at løfte kompetencerne i forhold til fremti-
dens sundhedsvæsnet blandt bl.a. social- og sundhedsassistenter og social- og 
sundhedshjælper. RUVU genkender i forlængelse heraf behovet for opkvalifice-
ring af de relevante medarbejdergrupper og vurderer endvidere at det er til-
strækkeligt dokumenteret.   
 
RUVU noterer at UC SYD har indgået en aftalt med IBA Kolding om at udbuddet 
overdrages fra IBA Koldings portefølje til UC SYD. RUVU bemærker i den for-
bindelse at det er særligt positivt og hensigtsmæssigt med denne form for sam-
arbejde og dialog mellem regionens uddannelsesudbydere og at der her vises 
fælles ansvarstagen over for et balanceret uddannelseslandskab i regionen.   
 
RUVU noterer sig positivt at UC SYD vil tilrettelægge uddannelsens moduler så-
ledes, at de efter en passende turnus kan skifte imellem de fire campus' og der-
ved dække behovet for opkvalificering af medarbejdere i de forskellige lokalom-
råder. RUVU understreger vigtigheden af at der på hvert campus er et stærkt 
fagligt miljø og derved en kritisk masse med de rette kompetencer som kan sikre 
høj kvalitet af videngrundlaget og derigennem et højt læringsudbytte for de stu-
derende. RUVU anbefaler en sådan kritisk masse med de rette kompetencer på 
et eller to af campusserne for at sikre det nødvendige faglige miljø for undervi-
serne. 
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