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Udkast til afslag på godkendelse  

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund 
af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godken-
delse af nyt udbud, truffet følgende udkast til afgørelse:  

Afslag på godkendelse af udbud af  
Professionsbachelor i eksport og teknologi i Randers.  

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vide-
regående uddannelser..   

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 ansøgningen 
ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013.  

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

 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist be-
tragtes afslaget som endeligt.  

Med venlig hilsen    

Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef    

http://www.fivu.dk
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: Erhvervsakademi Dania 
Uddannelse: Professionsbachelor i eksport og teknologi 

Engelsk titel: Bachelor of Export and Technology Management 
Udbudssted: Randers 
Uddannelsessprog

 

Engelsk 
Beskrivelse af 
uddannelsen: 

Professionsbachelor i eksport og teknologi er en 3½-årig uddannelse, der kvalificerer den 
uddannede til at indgå i virksomhedens strategiske udvikling af kundegrundlag og kunde-
relationer gennem teknisk service, rådgivning og salg i relation til salg, eksport og teknik 
samt på et teoretisk og metodisk grundlag at kunne udarbejde og implementere salgs-, ser-
vice- og markedsføringsplaner på et globalt marked.  

Eksisterende ud-
bud 

University College Nordjylland i Aalborg (både på dansk og engelsk) (Godkendt i 2009) 
Professionshøjskolen Lillebælt i Odense (Godkendt i 2009)  

RUVU s vurde-
ring 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 
745 af 24. juni 2013.  

Der er herunder lagt vægt på, at der på nationalt niveau ikke er tilstrækkelig efterspørgsel 
efter uddannelsen til at begrunde oprettelsen af et nyt udbud. Ansøgningen baserer sig på et 
estimeret behov for uddannede i Midtjylland, som er forholdsvis højt, men det estimerede 
behov ikke sættes i relation til uddannelsens evne til at tiltrække studerende, som at dømme 
efter optaget på de eksisterende udbud af uddannelsen ikke er tilstrækkelig til at bære flere 
udbud.    

 


