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Erhvervsakademi MidtVest 
eamv@eamv.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til afslag på godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse af nyt udbud, 
truffet følgende udkast til afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af udbud af  

Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship i Herning 

 
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 Midtvest  
Uddannelse: Professionsbacheloruddannelse i Innovation og Entrepreneurship (Over-

bygning) 
Udbudssted: Herning 
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. 
 

 



 

Uddannelses- og forskningsministeriet 
Styrelsen for videregående uddannelser 
 

Herning d. 29. april 2014 
 
 
Vedrørende: ref.nr. 14/0019700-40: Indsigelse mod afslag på godkendelse af udbud af  
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship i Herning 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Det er med stor undren, at vi har modtaget afslag på godkendelse af udbud af Professionsbachelor i 
innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi MidtVest, da vores dækningsområde, herunder 
udkantsområder, i høj grad har brug for at styrke iværksætterkulturen og virksomhedernes innovative 
kompetencer i løbet af de kommende år. 
 
De lokale erhvervsråd, kommuner og virksomheder bakker fuldt op omkring etablering af  
Professionsbacheloruddannelse i innovation og entreprenørship i Herning, som med vores brede udbud af 
erhvervsakademiuddannelser indenfor såvel det merkantile, informationsteknologiske og tekniske område 
som basis, kan bibringe området en bred vifte af nye virksomheder med vækstpotentiale samt en bred vifte 
af medarbejdere, der har en innovativ tilgang til sit faglige område, som er afgørende for vækst og 
fastholdelse af arbejdskraft i det midt og vestjyske.  
 
Ansøgning om udbudet bevidner, at der er et stort behov for at de små og mellemstore virksomheder i 
Midt- og Vestjylland får tilført kompetencer indenfor innovation og entreprenørskab. Bl.a. udtaler: 
 

• MCH: ”Det er helt afgørende for områdets fremtidige konkurrenceevne, at vi dyrker og fremelsker 
de innovative og igangsættende kompetencer, bl.a. gennem nye uddannelser med dette som det 
centrale omdrejningspunkt” 

• Herning kommune: ”Virksomhederne i Midt- og Vestjylland efterspørger højtuddannet 
arbejdskraft, der har viden om innovation og forretningsgange. 

• Herning Ikast-Brande Erhvervsråd: Behovet for ny viden om innovation og forretningsmodeller er 
stort indenfor alle brancher og erhverv. Dette gælder både produktions-, handels-, og 
servicevirksomheder.  

Behovet for etablering af nye virksomheder med vækstpotentiale i området ses også tydeligt ved vores 
tætte samarbejde med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande samt Væksthus Midtjyllands omkring 
udvikling af nye fag på akademiuddannelsen Innovation, produkt og produktion. 
Faget ”Iværksætteri i praksis” blev udviklet i 2011 i et tæt samarbejde med Erhvervsrådet Herning & Ikast-
Brande, og er pt. blevet fulgt af ca. 200 deltagere hvoraf ca. 25 % efterfølgende er startet egen virksomhed. 
Denne succes har bl.a. resulteret i, at et nyt fag netop er blevet udviklet - ”Vækst, innovation og 
forretningsudvikling i praksis” – i tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland, som kan se behovet for 
innovative kompetencer hos de små- og mellemstore virksomheder. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Med ovenstående uddybning af behov og relevans håber vi på en positiv prækvalifikation, så dimittender 
fra Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship kan være med til at sikre områdets fremtidige 
konkurrenceevne indenfor de kommende år.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Margrethe Børsting 
Uddannelseschef 
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Afslag på godkendelse 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse af nyt udbud, og 

Erhvervsakademi MidtVests indsigelse mod ministerens afgørelse af 11.april 2014 

truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af 

Professionsbacheloruddannelsen (overbygning) 

 i innovation og entrepreneurship 

 

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.  

 

Indsigelsen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderede ikke, at Erhvervsakademi 

MidtVests indsigelse ændrer vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprin-

delige vurdering af ansøgningen.  

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at uddannelsen i følge RUVUs vurdering 

ikke lever op til kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 

745 af 24. juni 2013, bilag 4. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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