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Godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-

kvalifikation af UC SYD’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet føl-

gende afgørelse: 

 

Godkendelse af dublering af udbud af professionsbacheloruddannelsen i  

offentlig administration (Haderslev) 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 
videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 
særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, 
professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 
 
Da UC SYD er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til oprettel-
se af uddannelsen uden forudgående uddannelsesakkreditering. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-
bud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt som 
bilag. 
 
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 omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1047 af 30. juni 2016 
om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.  
 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Nr. D4 - Dublering – prækvalifikation 
(efterår 2017) 

Status på ansøgningen: Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: University College Syddanmark (Haderslev) 
 

Uddannelsestype: Professionsbachelor 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor i offentlig administration  

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

-Professionsbachelor i offentlig administration 
- Bachelor of Public Administration  

Hovedområde: Samfundsfaglig hovedområde 
 

Genansøgning 
(J/N): 

J 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 210 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1262ee9  
 

Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/samfundsfag
ligeogoekonomiskeuddannelser/offentlig-administration  
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannel-
sen, herunder erhvervssig-
te 

Uddannelsen følger den nuværende beskrivelse i uddannelsens bekendtgørel-
se: "Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administrati-
on er at kvalificere den uddannede til selvstændigt og på tværs af professio-
ner og sektorer at løse og udvikle administrative drifts-, planlægnings- og 
udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer inden for de rammer, der til 
enhver tid gælder i den offentlige sektor." Uddannelsen sigter mod at give de 
studerende kompetencer til at varetage administrative stillinger i statslige, 
regionale og kommunale organisationer.  
 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 15. november 2017: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at ansøger i tilstrækkelig grad har 
sandsynliggjort, at der er behov og beskæftigelsesmuligheder for dimittender 
fra den søgte uddannelse. 
 
RUVU noterer sig endvidere, at dubleringen af uddannelsen fra Esbjerg til Ha-
derslev er en del af en ny campusstrategi, hvor andre uddannelser under UC 
SYD flytter til Kolding. 
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