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Udkast til afslag på godkendelse  

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

Afslag på godkendelse af udbud af  
Diplomuddannelsen i parkvirksomhed i Aarhus  

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 Aarhus 
Uddannelse: Diplom i parkvirksomhed 

Engelsk titel: Diploma of Park Engineering and Management 
Udbudssted: Aarhus 
Uddannelsessprog

 

Dansk 
Beskrivelse af 
uddannelsen: 

Diplom i parkvirksomhed er en 1-årig uddannelse, der typisk er tilrettelagt på deltid. Ud-
dannelsen kvalificerer de studerende til at analysere og styre parktekniske opgaver, herunder 
parkpolitik og kontraktlige forhold. Uddannelsen sigter mod beskæftigelse som anlægs- og 
driftsansvarlig eller som rådgiver om anlæg og drift af grønne områder, eksempelvis have, 
park og natur.   

Eksisterende ud-
bud 

Københavns Universitet, Skov og landskab i Nødebo 

RUVU s vurde-
ring 

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

Ansøgningen baserer sig på et estimeret behov i Jylland på 70, og ansøger forventer et vo-
lumen på 20 studerende det første år, stigende til 45 i 2016. Ansøger har drøftet behovet 
med uddannelsesudvalget for jordbrugsuddannelsen og repræsentanten for 7 potentielle 
aftagere. Estimatet baserer sig herudover på vurdering af potentialet i relevante brancher på 
det private arbejdsmarked samt på det offentlige arbejdsmarked inden for de 3 jyske regio-
ner.   

RUVU bemærker imidlertid, at det estimerede behov ikke er sat i relation til uddannelsens 
evne til at tiltrække studerende, som at dømme efter aktiviteten på det eksisterende udbud på 
Sjælland ikke umiddelbart er tilstrækkelig til at retfærdiggøre oprettelsen af et nyt udbud. 
RUVU er opmærksom på, at denne vurdering er baseret på et enkelt eksisterende udbud, 
men vurderer, at oprettelse af et nyt udbud på de givne forudsætninger forudsætter en nær-
mere dokumentation for konkret efterspørgsel efter den søgte uddannelse.   

 


