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Udkast til afslag på godkendelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af Erhvervsakademi Aarhus ansøgning om prækvalifikati-

on af ny uddannelse truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af diplomuddannelse i bæredygtighed 

 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag.  
 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøg-
ningen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.  

 
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 
modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk  
 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte 
tidsfrist betragtes afslaget som endeligt.  
 
Med venlig hilsen 
 
Camilla Badse 

Specialkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

Ny uddannelse – prækvalifikation 
(forår 2018) 

 

Ansøger og ud-
budssted: 
 

Erhvervsakademi Aarhus 

Udbudssted Aarhus 

Uddannelsestype: 
 

Diplomuddannelse  

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Diplomuddannelse i Bæredygtighed. 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Diplomuddannelse i Bæredygtighed 
- Diploma of Sustainability 

Hovedområde: It og teknik 
 

Sprog: 
 

Dansk. Antal ECTS: 60 ECTS 

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Diplomuddannelsen har fokus på bæredygtighed inden for miljø, 
klima, social ansvarlighed og cirkulær økonomi.  

 
De uddannede skal udvikle innovative og bæredygtige forretnings-
modeller, som kan bidrage til, at den offentlige eller private virk-
somhed, hvor de bliver ansat, opnår en konkurrencefordel gennem 
ressourceoptimering, branding, kvalitetssikring og ansvarlighed.                   

RUVU’s vurdering  
 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fast-
sat i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
RUVU anerkender, at der er et stigende fokus på bæredygtige løs-
ninger og cirkulær økonomi i danske virksomheder. 
 

RUVU har imidlertid i sin vurdering lagt vægt på, at uddannelsens 
faglige indhold er bredt, og at det ikke er sandsynliggjort, hvilke 
type studerende og konkrete jobfunktioner, der forventes at kunne 
løftes gennem dette efter- og videreuddannelsestilbud. 
 

 


