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Udkast til afslag på godkendelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af University College Syds ansøgning om prækvalifikation 

af nyt udbud truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på nyt udbud af akademiuddannelsen i ledelse (Kolding) 

 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag nedenfor.  

 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøg-
ningen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4.  
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 

modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk  
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte 
tidsfrist betragtes afslaget som endeligt.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 
Chefkonsulent 
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Nr. C17 - Nyt udbud/dublering – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Afslag 

Ansøger og udbudssted: UC SYD, Campus Kolding 
 

Uddannelsestype: Akademiuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Akademiuddannelse i Ledelse 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- AU i Ledelse 
- Academy Profession (AP) in Leadership and Management 

Hovedområde: Samfundsfaglige område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 60 ECTS 

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

https://pkf.ufm.dk/flows/997a16226ea748e9e9c67614810118b8  

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannels
en-i-ledelse  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannel-
sen, herunder erhvervs-
sigte 

Akademiuddannelsen i Ledelse giver en basisviden om lederskab, ledelse i 

praksis og organisation, som er relevant for leder både i den private og offentlige 

sektor. Uddannelsen giver mulighed for specialiseringer i emner som f.eks. per-

sonale jura, projektledelse og mediation. Akademiuddannelsen i ledelse er en 

videregående voksenuddannelse inden for området Ledelse.  

 

RUVU’s vurdering på mø-
det den 23. oktober 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne som fastsat i bekendt-

gørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 

 

RUVU har i sin vurdering lagt vægt på, at der i akademiuddannelsen i ledelse 

ikke sondres mellem offentlig/privat, men at der tale om en uddannelse som er 

relevant for ledere i både private og offentlige virksomheder. 

 

Derudover vurderer RUVU, at behovet for uddannelsen er dækket af de eksiste-

rende udbud i regionen, hvorfor det vurderes at et nyt udbud vil forringe vilkåre-

ne for de eksisterende udbud. 
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