
 

 

 

 Side     1/2 

11. april 2014 

 

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. 3404 2012 

 

Sagsbehandler 

Jakob Krohn-Rasmussen 

Tel. 72318737 

Mail jkra@uds.dk 

 

Ref.-nr. 14/001970-46  

 

 

 

  

 

UC Nordjylland 
ucn@ucn.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til afslag på godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af UC Nordjyllands ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet følgen-

de udkast til afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af  

Professionsbacheloruddannelse i grafisk kommunikation i Aalborg 

 

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. RUVU har 

vurderet, at ansøgningen opfylder kriterieum 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 

745 af 24. juni 2013. 

 

Ministeren har ved afgørelsen lagt vægt på, at uddannelsen er dimensioneret på 

nationalt plan, og at det anskueliggjorte lokale behov i Nordjylland ikke giver an-

ledning til at udvide den nationale dimensionering eller flytte uddannelsespladser 

fra de eksisterende udbud, da det nationale behov vurderes dækket. 

 

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 be-

tragtes afslaget som endeligt. 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: University College Nordjylland  
Uddannelse: Professionsbachelor i grafisk kommunikation 
Udbudssted: Aalborg 
Uddannelsessprog: Dansk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Professionsbachelor i grafisk kommunikation er en 3-årig uddannelse, der kvalificere den 
uddannede til selvstændigt at kunne gennemføre professionel problemløsning og kon-
ceptudvikling af trykt og elektronisk kommunikation samt andre visuelle kommunikati-
onsformer. Uddannelsen retter sig mod beskæftigelse nationalt som internationalt inden 
for den grafiske og visuelle kommunikationsbranche eller oprettelse af egen virksomhed. 
 

Eksisterende ud-
bud 

UC Syddanmark, Esbjerg og Haderslev 
Danmarks Journalisthøjskole, Kbh., til 2011, derefter PB i Visuel Kommunikation. 
  

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 
745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at ansøger har anskueliggjort et udækket regio-
nalt behov for kompetencer inden for grafisk kommunikation. 
 
RUVU bemærker dog, at de øvrige udbud af uddannelsen er dimensioneret. Det anbefales 
derfor, at eventuel dimensionering af det søgte udbud i Aalborg overvejes,  hvis ministe-
ren vælger at godkende det.  
 

 


