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VIA University College  
viauc@viauc.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til afslag på godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af VIA UC’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet følgende udkast 

til afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af  

Erhvervsakademiuddannelsen i tekstil, beklædning, design og business 

(Designteknolog) i Aarhus 

 

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: VIA University College  
Uddannelse: Erhvervsakademiuddannelse i Tekstil, Beklædning, Design og Business (De-

signteknolog) 
Udbudssted: Aarhus 
Uddannelsessprog: Dansk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Designteknolog er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, som kvalificerer den uddanne-
de til selvstændigt at varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opga-
ver inden for tekstil, beklædning, design og business i forbindelse med design, produkti-
on, business, marketing og retail. 
 

Eksisterende ud-
bud 

EA SydVest, Sønderborg 
KEA, København 
UC Nordjylland, Aalborg 
VIA UC, Herning (TEKO) 
  

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
Der er ved vurderingen lagt vægt på, at optaget på uddannelsen er dimensioneret på na-
tionalt plan, således at der er centralt fastsat begrænsning på optaget i de store byer, men 
ikke i Sønderborg og Herning.  
 
RUVU har noteret sig, at uddannelsen er dimensioneret for at bremse det samlede optag 
på uddannelsen, der på baggrund af en undersøgelse gennemført i 2010 forventedes langt 
at ville overstige behovet. 
 
RUVU vurderer således, at der ikke er basis for dublering med et udbud i Aarhus.  
 

 

 

 


