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Afgørelse om godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Erhvervsakademiet Copenhagen Business’ ansøgning om godkendelse af 

nyt udbud, truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af udbud af Erhvervsakademiuddannelsen  

inden for service, turisme og hotel (Serviceøkonom) på Bornholm 

 
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 og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om sær-
lige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, profes-
sionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 
 

I henhold til § 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering 

af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående ud-

dannelser har ministeren truffet afgørelse om, at den ansøgte dublering kan gen-

nemføres uden efterfølgende uddannelsesakkreditering.  

  
Ministeren har ved afgørelsen om dispensation fra uddannelsesakkreditering lagt 
vægt på, at erhvervsakademiets eksisterende udbud af serviceøkonom er akkredite-
ret i 2010. 
 

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 erhvervsakademiud-

dannelser 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 fælles-

skab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, og en instituti-

onsdel, der kan udarbejdes i fællesskab af flere institutioner, der er godkendt til at 

udbyde uddannelsen.  

 

Udbudssted: 

Bornholm 



 

 Side     2/3 

 

 

 

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: Erhvervsakademiet Copenhagen Business  
Uddannelse: Erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (Service-

økonom)  
Engelsk titel: Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tour-
ism Management 

Udbudssted: Bornholm 
Uddannelsessprog: Dansk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel er en toårig fuldtidsud-
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 ud-
bud 

CBA, Lyngby og Valby 
EA Dania, Randers og Skive 
EA Lillebælt, Odense og Vejle 
EA MidtVest, Holstebro, (2009) 
EA Sjælland, Køge og Slagelse (2009) 
UC Nordjylland, Aalborg 
EA Aarhus, Viby J, dansk 2013 og engelsk, 2014 (fælles dimensionering af de to udbud)  
 
Under akkreditering: 
EA Syd, Esbjerg (foreløbig godkendt forår 2014) 
  

RUVUs vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 
745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU vurderer, at ansøger i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort behovet for service-
økonomer på Bornholm, herunder ikke mindst på baggrund af forventet vækst inden for 
turisterhvervet. RUVU vurderer endvidere, at et nyt udbud på Bornholm vil bidrage til at 
styrke og fremtidssikre det videregående uddannelsesmiljø, som er under opbygning på 
Bornholm. 
 
RUVU bemærker, at der ikke er udbud af beslægtede uddannelser på Bornholm, men at 
UC Nordjylland gennem en samarbejdsaftale med Bornholms Akademi tilbyder lokal 
understøttelse af studerende, der er tilknyttet UCN’s e-læringsudbud af uddannelsen. Det 
er RUVU’s vurdering, at de studerende, der allerede er optaget på baggrund af denne 
aftale, bør have mulighed for at gennemføre som forudsat ved optaget.  
 

 


