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Afgørelse om foreløbig godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse af nyt udbud truf-
fet følgende afgørelse: 
 

Foreløbig godkendelse af udbud af diplomuddannelsen i  
E-konceptudvikling i Kolding 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-
deregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om sær-
lige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, profes-
sionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 
 
Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis 
den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. september 2017 bortfalder den 
foreløbige godkendelse. 
 
Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervsakademi-
ets vedtægtsbestemte dækningsområde. 
 
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv 
akkreditering. Når der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitu-
tionen rette henvendelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik 
på tildeling af kode til Den Koordinerede Tilmelding 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. 
 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående uddannelse 
(videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 1. juni 
2014, som ændret ved § 6 i lov nr. 634 af 16. juni 2014. 
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 835 af 3. juli 2015 om 
diplomuddannelser. Uddannelsen er endvidere omfattet af fælles studieordning, 
der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter reglerne i bekendtgø-
relsens § 16. 
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Udbudssted: 
Kolding. 
 
Sprog: 
Dansk. 
 
Dimensionering/Maksimumramme/kvote: 
Udbuddet dimensioneres ikke. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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C8 - Ansøgning om nyt udbud – prækvalifikation 

Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi Kolding (IBA) 
Ansøgningsnr.: C8 Status på ansøgningen: Foreløbig godkendelse 
Uddannelsens navn: Diplomuddannelse i E-konceptudvikling 
Den uddannedes titel 
(da/eng): 

Diplomuddannet i E-konceptudvikling 
Diploma of E-concept Development 

Hovedområde: Medie- og kommunikationsfaglige område Genansøgning: Nej 
Sprog: Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 
Link til ansøgning: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d10b2fb7 
Link til www.ug.dk: https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/sprogogformidling/e-

konceptudvikling 
Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav 

Beskrivelse af  
uddannelsen, herunder 
erhvervssigte: 
 
 

Diplomuddannelsen er en deltidsuddannelse, der uddyber den studerendes 
viden om e-handel og giver forudsætninger for at deltage i både udvikling og 
drift af digitale reklame- og markedsføringsløsninger. Man får bl.a. indsigt i 
forretningsudvikling, kommunikationsmodeller, strategi og planlægning i relati-
on til handel på internettet. 
 
Uddannelsen giver forudsætninger for at kunne tænke i nye digitale reklame- 
og marketingsløsninger samt viden om kommunikation på internettet generelt. 
Man får herunder bl.a. indsigt i interkulturel reklame- og designhistorie. 
Uddannelsen henvender sig således til dem, der vil arbejde med e-handel og 
digital kommunikation, enten som medarbejder eller som iværksætter i egen 
virksomhed.  
 

RUVU’s vurdering  
d. 8. marts 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 852 af 03. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at ansøger har gennemført en behovs-
analyse hos en række virksomheder i Sydjylland, som sandsynliggør et behov 
for uddannelsen i Erhvervsakademi Koldings dækningsområde.. 
 
RUVU bemærker desuden, at der endnu ikke er et udbud af uddannelsen i Syd-
danmark, og at der er tale om en betalingsbelagt efteruddannelse. 
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