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Udkast til afslag på godkendelse
11. april 2014

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet
følgende udkast til afgørelse:
Afslag på godkendelse af udbud af
Diplomuddannelsen i ledelse i Randers
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser..

Styrelsen for Videregående
Uddannelser
Uddannelsespolitik 2
Bredgade 43
1260 København K
Tel.
7231 7800
Fax
7231 7801
Mail
uds@uds.dk
Web
www.ufm.dk
CVR-nr.

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.
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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 tidsfrist betragtes afslaget som endeligt.
Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Bilag 1: RUVUs vurdering
Ansøger:
Erhvervsakademi Dania
Uddannelse:
Diplom i Ledelse
Udbudssted:
Randers
Uddannelsessprog: Dansk
Beskrivelse af udDiplomuddannelsen i ledelse er en deltidsuddannelse normeret til et år. Uddannelsen er
dannelsen:
typisk tilrettelagt på deltid på op til tre år, således at den kan gennemføres samtidig med
at den studerende er i beskæftigelse.
Diplomuddannelser inden for fagområdet ledelse har til formål at kvalificere nuværende
og kommende lederes personlige og faglige kompetence til selvstændigt at varetage opgaver inden for ledelse og organisation i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner mv. samt udvikle egen praksis. Den uddannede skal kunne vurdere, reflektere og
anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra strategisk til operativt niveau.
Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til selvstændigt at indgå i tværfagligt
og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner,
forvaltninger mv.

Eksisterende udbud

DTU Ballerup Campus
Erhvervsakademi Sjælland
Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus (2009)
Copenhagen Business Academy, København og Lyngby (2009)
Københavns Erhvervsakademi, København og Ishøj (2010)
Professionshøjskole Lillebælt
Professionshøjskole Metropol
Professionshøjskole Sjælland
Professionshøjskole Nordjylland
Professionshøjskole Syddanmark
Professionshøjskole UCC
Professionshøjskole VIA
Syddansk Universitet
Aarhus Universitet

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 Professionshøjskolen VIA i en indsigelse til
udvalget har tilkendegivet, at VIA tidligere har udbudt moduler af uddannelsen i Randers, men at der har været for få eller ingen deltagere. Der er endvidere lagt vægt på, at
ansøger ikke har sandsynliggjort, at udbuddet taget udgangspunkt i et etableret fagligt
miljø samt at ansøger ikke har hørt VIA om ansøgningen.
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