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Godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af UCSJ’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet følgende afgørel-

se: 

 

Godkendelse af udbud af diplomuddannelsen 

i Beskæftigelse (Næstved) 

 

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. 

 

Da UCSJ er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til oprettelse af 

uddannelsen uden forudgående uddannelsesakkreditering. 

 

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

tutionens 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. 1008 af 29. juni 2016 om 

diplomuddannelser. Uddannelsen er endvidere omfattet af fælles studieordning, 

der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter reglerne i bekendtgø-

relsens § 16.  

 

Udbudssted: Næstved. 

 

Sprog: Dansk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent 

mailto:ucsj@ucsj.dk


 

 

 Side     2/2 

 

Styrelsen for Videregående 

Uddannelser 

 

 

 

 

 

Nr. C15 - Nyt udbud – prækvalifikation 
(efterår 2016) 

Status på ansøgningen: Godkendt 

Ansøger og udbudssted: UC Sjælland (Næstved) 
 

Uddannelsens type/navn 
(fagbetegnelse): 

Diplomuddannelse i beskæftigelse 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Diplom i Beskæftigelse 
- Diploma of Employment 

Hovedområde: Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile 
fagområde. 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 60 ECTS 

Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1144c57 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oekonomiskmerkantiledipl
omuddannelser/beskaeftigelse  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

Uddannelsen har til formål at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, som 
er involveret i at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Uddannelsen giver 
viden om forholdet mellem arbejdsmarkedet og arbejdskraften ud fra flere ind-
gangsvinkler. Den studerende får bl.a. kendskab til de love og regler samt meto-
der og værktøjer, der er vigtige parametre i arbejdet med at visitere og vejlede 
mennesker, der er ledige, tilbage i beskæftigelse. En samlet uddannelse består af 
tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. 
 

Hvor mange forventes optaget 
på uddannelsen: 

UCSJ forventer på baggrund af dialogen med aftagere at kunne optage deltagere 
på både obligatoriske og valgfrie moduler hvert semester. På baggrund af dialo-
gen forventes følgende optag:  
Efteråret 2017: 20-30 studerende. 2018 og derefter: 40 studerende. 
 

 
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. 
 
Der er lagt vægt på, at der er påvist et regionalt efteruddannelsesbehov, og at der 
i dag ikke findes et udbud af diplomuddannelsen i UC Sjællands dækningsområ-
de. Det vurderes således, at udbuddet ikke vil forringe vilkårene for eksisterende 
udbydere af uddannelsen. 
 
RUVU bemærker endvidere, at der er tale om en efteruddannelse med deltager-
betaling. 
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