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Erhvervsakademi Kolding 
iba@iba.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til afslag på godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truf-
fet følgende udkast til afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af udbud af  

Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship i Kolding 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-
deregående 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@uds.dk  
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tids-
frist betragtes afslaget som endeligt. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: Erhvervsakademi Kolding  
Uddannelse: Professionsbacheloruddannelse i Innovation og Entrepreneurship (Over-

bygning) 
Udbudssted: Kolding 
Uddannelsessprog: Dansk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Entrepreneurship er en 1 ½ årig selv-
stændig overbygningsuddannelse til teknisk og merkantile erhvervsakademiuddannelser. 
Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at håndtere professionel 
løsning af opgaver i en nystartet virksomhed eller for en virksomhed med udviklingsop-
gaver af innovativ og eller entrepreneuriel karakter. 
 

Eksisterende ud-
bud 

Erhvervsakademi Sjælland, Næstved (Godkendt i 2013) 
Copenhagen Business Academy, Kgs. Lyngby (Godkendt i 2012) 
Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle (Godkendt i 2012) 
Erhvervsakademi Aarhus, Århus (Godkendt i 2012) 
  

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at uddannelsen stadig er meget ny, og der end-
nu ikke er registeret beskæftigelsestal for uddannelsen.  
 
RUVU er positive overfor uddannelsens potentiale og intentioner i forhold til at styrke 
innovation og entrepreneurship, men finder det mere hensigtsmæssigt at afvente konso-
lideringen af de eksisterende fem udbud og følge dimittendernes overgang til arbejds-
markedet, før der godkendes flere nye udbud. 
 
RUVU noterer sig endvidere, at den geografiske afstand til Erhvervsakademi Lillebælts 
udbud af uddannelsen i Vejle er meget begrænset. 
 

 

 


