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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  

Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning  

i Nørresundby 

 

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 tidsfrist be-

tragtes afslaget som endeligt. 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: UC Nordjylland  
Uddannelse: Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning  

Engelsk titel: AP Degree in Youth and Adult Education 
Udbudssted: Nørresundby 
Uddannelsessprog: Dansk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning er en videregående voksenud-
dannelse typisk tilrettelagt på deltid. Uddannelsen svarer til 1 års fuldtidsstudium (60 
ECTS). 

Uddannelsen kvalificerer til at undervise og få fokus på, hvordan læring og udvikling kan 
understøttes. Målet med uddannelsen er, at give deltageren et fagligt og metodisk grund-
lag til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger.  

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler samt to valgfrie moduler. Du afslutter 
akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. 

 
Eksisterende ud-
bud 

VIA UC, Aarhus, 2009 
UC Syddanmark, 2009 
UC Lillebælt, 2012  
Metropol, 2010 

RUVUs 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 ansøgningen ikke har sandsynliggjort, at ud-
dannelsen kan imødekomme det regionale behov for kompetenceløft som følge af beskæf-
tigelsesreformen og folkeskolereformen. RUVU har i den forbindelse også noteret sig, at 
der er relativ lav aktivitet på de eksisterende udbud. 
 

 


