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Udkast til afslag på godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Erhvervsakademi Aarhus’ ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truf-

fet følgende udkast til afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af  

Professionsbachelor i økonomi og it 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: Erhvervsakademi Aarhus  
Uddannelse: Professionsbachelor i Økonomi og informationsteknologi 
Udbudssted: Aarhus 
Uddannelsessprog: Engelsk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi er en 3½-årig uddannelse, der 
skal kvalificere den uddannede til dels at kunne behandle erhvervsøkonomiske, sam-
fundsøkonomiske og informationsteknologiske problemstillinger i private og offentlige 
virksomheder, dels at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde. 

Uddannelsen giver beskæftigelsesmuligheder inden for fx det erhvervsøkonomiske og det 
it-mæssige område, fx som it-projektleder, intern it-medarbejder, it-salgskonsulent eller 
som økonomi- eller edb-ansvarlig i en virksomhed. 

Eksisterende ud-
bud 

Syddansk Universitet, Slagelse 
Erhvervsakademi Lillebælt 
Københavns Erhvervsakademi, København 
Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus (2013)  
 

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 uddannelsen generelt har haft svært ved at 
tiltrække studerende, og at det vil være hensigtsmæssigt, hvis ansøger først konsoliderer 
sit nye udbud af uddannelsen på dansk, før den oprettes på engelsk.  
 
RUVU vurderer således generelt, at behovet for udbud af uddannelsen er dækket af de 
eksisterende udbud, og at dimittendernes overgang til beskæftigelse bør kortlægges før, 
der godkendes flere udbud. 
 

 


