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Udkast til afgørelse på ansøgning om ny uddannelse 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af KEA’s ansøgning om godkendelse af ny uddannelse 
truffet følgende afgørelse:  
 
Afgørelse på udbud af professionsbachelor i detail, teknologi og design - 

afventer 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag.  
 
RUVU ser generelt positivt på intentionen om at højne uddannelsesniveau-

et indenfor detailbranchen, men noterer sig, at der foreligger indsigelser fra 
andre potentielle udbydere af uddannelsen, der peger på muligheden for at 
opnå de samme kompetencer gennem andre uddannelsesforløb. RUVU har 
på den baggrund anbefalet ministeriet, at der sker en yderligere afdækning 
af overlap i mellem den ansøgte uddannelse og beslægtede uddannelser. 

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kontakter erhvervsakademiet med 

henblik på det videre forløb i sagen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

Ny uddannelse – prækvalifikation 
(forår 2018) 

 

Ansøger  Københavns Erhvervsakademi (KEA) 

Udbudssted København 

Uddannelsesty-
pe: 
 

Professionsbacheloruddannelse 

Uddannelsens 
navn 

(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor i detail, teknologi og design 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Professionsbachelor i detail, teknologi og design 
- Bachelor of Retail, Technology and Design 

 
 

Hovedområde: It-faglige 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 210 ECTS 

Beskrivelse af  

uddannelsen: 

Professionsbacheloruddannelsen i detail, teknologi og design er en ny 

praksisnær uddannelse i, hvordan it, teknologi og design kan anvendes i 
udviklingen af sammenhængende systemer, koncepter og strategier i 
detailhandlen med fokus på optimering og udvikling af den samlede 
købsoplevelse. 
 
På uddannelsen beskæftiger man sig med detaill ud fra et særligt teknisk 

og designfagligt perspektiv. Den studerende lærer om økonomi, salg, 
markedsføring og supply chain management med fokus på systematisk 
at indhente, fortolke og anvende data i den videre udvikling af forretnin-
gen – fysisk og digitalt. Den studerende lærer endvidere om designme-
toder og opnår en designfaglig indsigt, som i kombination med datafor-
ståelsen, sætter den studerende i stand til at udvikle og iværksætte nye 

tiltage og koncepter i detailhandlen. 
 

RUVU’s vurde-
ring 
 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i 
bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.  
 

RUVU ser generelt positivt på intentionen om at højne uddannelsesni-
veauet indenfor detailbranchen, herunder muligheden for i højere grad at 
inddrage de teknologiske perspektiver på området med henblik på at 
imødekomme den ændrede forbrugeradfærd. 
 
RUVU noterer sig dog, at der foreligger en indsigelse fra andre potentiel-

le udbydere af uddannelsen. Indsigelsen peger på, at det er muligt at 
opnå de samme kompetencer, gennem andre uddannelsesudbud og ud-
dannelsesforløb.   
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RUVU indstiller, derfor at der sker en yderligere afdækning af mulige 
overlap i forhold til andre uddannelser, herunder at det undersøges, hvor-
vidt man kan adressere udviklingen på detailområdet gennem justering 
af disse. 
 

 


