Afgørelsesbrev

Erhvervsakademi Aarhus
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Udkast til afslag på godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Aarhus’ ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,
truffet følgende afgørelse:
Afslag på ny professionsbacheloruddannelse i Teknologi og Business
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag nedenfor.

27. april 2022
Uddannelses- og
Forskningsstyrel sen
Uddannelsesudbud og Optag
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 7231 7800

Ved afslaget er der lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 af 2.
juli 2021 med senere ændringer.

www.ufm.dk

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

Sagsbehandler
Camilla Badse
Tel. 72 31 86 16
cba@ufm.dk

Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist
betragtes afslaget som endeligt.
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Med venlig hilsen
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Specialkonsulent
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Nr. A7 - Ny uddannelse – prækvalifikation
(Forår 2022)
Ansøger og udbudssted:
Erhvervsakademi Aarhus (Aarhus)

Status på ansøgningen:
Under behandling

Uddannelsestype:

Professionsbachelor

Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

Professionsbachelor i teknik og business

Sprog:

Dansk

Link til ansøgning på
http://pkf.ufm.dk:
RUVU’s vurdering på møde
d. 18. marts 2022:

http://pkf.ufm.dk/flows/03a32791a0143ec90da8d40bbe005906

- Professionsbachelor i teknik og business
- Bachelor of technology and business
Tekniske område
Antal ECTS:

Genansøgning:
(ja/nej)
210 ECTS

Nej

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 bilag 4 med senere ændringer om akkreditering
af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser.
RUVU konstaterer, at uddannelsen har et bredt sigte, der omfatter de to studieretninger Vandbranchen og Husdyr og planter. RUVU finder dog, at uddannelsens indhold og sigte fremstår uklart, og at den indholdsmæssige sammenhæng
og faglige profil for de to studieretninger ikke er tydeligt beskrevet. På baggrund
af ansøgningen kan RUVU således ikke forholde sig til, hvorvidt uddannelsens
indhold modsvarer behovet i de relevante brancher.
Med hensyn til studieretningen Husdyr og Planter konstaterer RUVU, at studieretningen på sigt skal substituere en studieretning på EAAA’s udbud af jordbrugsteknolog (erhvervsakademiuddannelse) og jordbrug (overbygningsuddannelse). RUVU finder ikke, at der er redegjort tilstrækkeligt for, at der er behov for
at erstatte en eksisterende uddannelse på erhvervsakademiniveau med en ny
uddannelse på professionsbachelorniveau. RUVU bemærker endvidere, at begge uddannelser er ledighedsdimensioneret. Med hensyn til studieretningen
Vandbranchen savner RUVU en tydeliggørelse af hvilke dele af vandbranchen,
som uddannelsen retter sig mod, herunder hvordan uddannelsen adskiller sig fra
eksisterende beslægtede uddannelser.
Endelig vil RUVU anbefale, at EAAA genovervejer uddannelsens titel.
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