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Afgørelse om foreløbig godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Sjællands ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet følgende
afgørelse:
Foreløbig godkendelse af udbud af
Akademiuddannelsen i Beskæftigelse i Næstved
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 § 3 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 institutionsakkreditering. 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 UC Sjællands 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 erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, §
15h.
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 536 af 27. maj 2013 om
videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser). Uddannelsen er endvidere omfattet af fælles studieordning, der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelsens § 16.
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Uddannelsen indgår i bekendtgørelsens fagområde for administration og forvaltning
Uddannelsesinstitutioner, der udbyder akademiuddannelsen inden for fagområdet
for velfærd, undervisning og sundhed har nedsat et fællesudvalg, der varetager
fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet, jf. bekendtgørelsens § 18.
Nærmere oplysninger om fællesudvalget kan findes på Uddannelsesministeriets
hjemmeside.
Kopi af dette godkendelsesbrev er sendt til formanden for fællesudvalget.
Udbudssted:
Næstved
Sprog:
Dansk

Styrelsen for Videregående
Uddannelser

Dimensionering/ Maksimum-ramme/ kvote
Udbuddet dimensioneres ikke.

Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Bilag 1: RUVUs vurdering

Ansøger:
Uddannelse:
Udbudssted:
Uddannelsessprog:
Beskrivelse af uddannelsen:

Eksisterende udbud

RUVU’s vurdering

University College Sjælland
Akademiuddannelsen i Beskæftigelse
Næstved
Dansk
Akademiuddannelsen i Beskæftigelse er en 1-årig videregående voksenuddannelse, der
typisk er tilrettelagt på deltid. Uddannelsen har til formål at kvalificere den uddannede til
at varetage generelle og specialiserede funktioner inden for beskæftigelsesområdet fx i et
jobcenter, i en a-kasse eller ved en anden aktør på beskæftigelsesområdet.
Metropol, Frederiksberg (Godkendt i 2011)
UC Lillebælt, Odense (Godkendt i 2011)
UC Syd, Haderslev (Godkendt i 2011)
VIA, Aarhus (Godkendt i 2011)
Styrelsen for Videregående
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterium 2, som fastsat
i bekendtgørelse nr.
Uddannelser
745 af 24. juni 2013, bilag 4.

Der er herunder lagt vægt på, at der er påvist et regionalt efteruddannelsesbehov, og at
det alene er institutioner i hovedstadsområdet, på Fyn og i Jylland, der i øjeblikket kan
udbyde uddannelsen. RUVU bemærker, at UC Sjælland i indeværende ansøgningsrunde
har indgivet tre ansøgninger om udbud af akademiuddannelser målrettet opkvalificering
af medarbejdere på det borgerrettede offentlige område i Næstved. Det er RUVU's vurdering, at der er et behov i Region Sjælland, som giver mulighed for oprettelse af alle tre
udbud. Udbuddene vil udgøre et relevant videre- og efteruddannelsestilbud til gruppen af
kontoruddannede i de tidligere Vestsjællands og Storstrøms amter. Det vurderes desuden,
at udbuddet ikke vil forringe vilkårene for eksisterende beslægtede uddannelser.
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