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Godkendelse af dublering af uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af UCSJ’s ansøgning om godkendelse af dublering af udbud truffet følgende 

afgørelse: 

 

Godkendelse af dublering af professionsbacheloruddannelsen 

i Socialrådgivning (Slagelse) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-

gående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige 

betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professions-

bacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.  

 

Da EAAA er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til oprettelse af 

uddannelsen uden forudgående uddannelsesakkreditering. 

 

Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervsakademi-

ets vedtægtsbestemte dækningsområde.  

 

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. 1047 af 30. juni 2016 om 
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.  

 

Udbudssted: Slagelse. 

 

Sprog: Dansk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent 
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Nr. D4 - dublering – prækvalifikation 
(efterår 2016) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og udbudssted: University College Sjælland (Slagelse). 
 

Uddannelsens type/-
navn (fagbetegnelse): 

Professionsbachelor i Socialrådgiver. 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor som socialrådgiver 
- Bachelor of Social Work 

Hovedområde: Samfundsfaglige. 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS:  210 ECTS 

Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d113f5ca 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/samfundsfagli
geogoekonomiskeuddannelser/socialraadgiver  

Om uddannelsen: ind-
hold og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

En socialrådgiver skal kunne tale med mennesker, så de føler sig hørt og respek-
teret og samtidig kunne analysere menneskelige og psykologiske processer og 
omsætte denne viden til handling. På uddannelsen lærer man om socialpolitik, 
arbejdsmarkedspolitik, organisation, økonomi, lovgivning og juridisk metode. 
Den studerende skal kunne sætte sig ind i samfundsmæssige og juridiske pro-
blemstillinger og finde løsninger for den enkeltes problemer på baggrund af sin 
viden. Socialrådgivere arbejder primært i stat og kommune, men kan også være 
ansat i f.eks. faglige organisationer. Arbejdsområderne kan variere meget, men 
man vil typisk arbejde med børn, unge eller familier. Andre områder kan være 
integration eller problemstillinger inden for kriminalforsorgen. 
 

Hvor mange forventes opta-
get på uddannelsen: 

Der forventes et årligt optag på 30 studerende i Slagelse. UCSJ’s samlede optag 
for socialrådgiveruddannelsen er ikke dimensioneret fra ministeriets side. Vi 
forventer, at det samlede optag på socialrådgiveruddannelsen i UCSJ vil være i 
samme størrelsesorden som nu. 
 

 
RUVU’s vurdering på 
møde d. 3. november 
2016: 

 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørel-
se nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU finder etableringen er udbuddet relevant og har endvidere lagt til grund 
for vurderingen, at udbuddet i Slagelse ikke øger UCSJ’s samlede optag på ud-
dannelsen, da antallet af uddannelsespladser reduceres tilsvarende på udbuddet i 
Roskilde. 
 
RUVU noterer sig, at dubleringen indgår som led i institutionen plan for ny 
struktur for udbuddet af uddannelser i regionen. 
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