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Afgørelse om foreløbig godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi SydVests ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet følgende afgørelse:
Foreløbig godkendelse af udbud af Erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom) i Esbjerg
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 og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis
den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. juli 2015, bortfalder den foreløbige godkendelse.
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Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for Erhvervsakademi
Sydvests vedtægtsbestemte dækningsområde.
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv
akkreditering.
Når der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitutionen rette
henvendelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på tildeling af
kode til Den Koordinerede Tilmelding samt koder fra Danmarks Statistik.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter reglerne i Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, § 16.
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Institutionen
fastsætter i medfør af denne bekendtgørelses § 18 nærmere regler om uddannelsen
i en studieordning. Studieordningen omfatter en fællesdel, der udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, og en institutiSide

1/3

14/001970-38

onsdel, der kan udarbejdes i fællesskab af flere institutioner, der er godkendt til at
udbyde uddannelsen.
Udbudssted:
Esbjerg
Sprog:
Dansk
Dimensionering/ Maksimum-ramme/ kvote
Uddannelsen dimensioneres ikke.

Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Bilag 1: RUVUs vurdering
Ansøger:
Erhvervsakademi SydVest
Uddannelse:
Erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom)
Udbudssted:
Esbjerg
Uddannelsessprog: Dansk
Beskrivelse af udErhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel er en toårig fuldtidsuddannelsen:
dannelse (120 ECTS), der sigter mod beskæftigelse inden for hotel- og restaurantledelse,
turismeledelse eller serviceledelse fx i kultur- og kongresvirksomheder
Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel er at
kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne deltage i arbejde med at udvikle,
planlægge, realisere og levere serviceydelser nationalt og internationalt i virksomheder og
organisationer inden for service, ferie- og erhvervsturisme samt hotel og restaurant.
Eksisterende udbud

CBA, Lyngby og Valby
EA Dania, Randers og Skive
EA Lillebælt, Odense og Vejle
EA MidtVest, Holstebro
EA Sjælland, Køge og Slagelse
UC Nordjylland, Aalborg
EA Aarhus, Viby J (Juni 2013 – godkendt med dimensionering)

RUVU’s vurdering

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr.
745 af 24. juni 2013, bilag 4.
Der er ved vurderingen lagt vægt på, at ansøger har anskueliggjort, at der vil være en øget
efterspørgsel på arbejdskraft på videregående niveau i erhvervsakademiets dækningsområde som følge af en stigende professionalisering og udvikling af turismebranchen.
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