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Godkendelse af flytning af uddannelse 

 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af UCL’s ansøgning om flytning af eksisterende uddannel-
se truffet følgende afgørelse:  
 

Godkendelse af flytning af professionsbacheloruddannelsen i  
Økonomi og Informationsteknologi (Odense) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 

2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. 

marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervs-

akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannel-

ser og diplomuddannelser.  

 
Da UCL er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddel-
bar flytning af uddannelsen.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 

udbud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt 
som bilag nedenfor.  
 
Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for det ved-
tægtsbestemte dækningsområde. Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter 
§ 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddan-

nelser, jf. lovbekendtgørelse 986 af 18. august 2017. 
 
Udbudssted:  
Odense. 
 
Sprog:  

Dansk.  
 
 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 

mailto:ucl@ucl.dk
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Nr. E1- Flytning af udbud – prækvalifikation 
(efterår 2018) 

Status på ansøgningen: Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (fra Vejle til Odense) 
 

Uddannelsestype: Professionsbacheloruddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbacheloruddannelse i økonomi og it. 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbacheloruddannelse i økonomi og it. 
- Bachelor of Business Economics and Information Technology 

Hovedområde: Det økonomisk-merkantile område 
 

Genansøgning (J/N): N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 210 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1452930  
 

Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/oekonomiskmerkant
ileuddannelser/oekonomi-og-it  

Om uddannelsen: indhold og 
erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at kunne analysere, 
tilrettelægge, udvikle og implementere komplekse digitale løsninger med fokus på at 
forbedre og effektivisere forretningsprocesserne i organisationen. Gennem uddannel-
sen kvalificeres den uddannede til selvstændigt at varetage opgaver og indgå i faglige 
og tværprofessionelle samarbejdsrelationer i relation til digitalisering af både den pri-
vate og offentlige sektor. 
 
Adgang forudsætter: Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-
forløb for fremmedsprogede (GIF), eller tilsvarende udenlandsk eller international ek-
samen. Specifikke adgangskrav: Matematik B.  
 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 24. oktober 2018 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 
205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
RUVU har noteret sig, at der er tale om en flytning af en eksisterende uddannelse med 
beskeden søgning. RUVU har endvidere noteret sig, at flytningen er begrundet i ansø-
gers ønske om at forbedre uddannelsens rekrutteringsgrundlag.  
 
RUVU vurderer, at flytningen vil styrke uddannelsens arbejdsmarkeds tilknytning, og at 
den ikke vil medføre væsentlige forringelser af vilkårene for andre uddannelser og ud-
bud. 
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