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Foreløbig godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af University College Nordjyllands ansøgning om prækvalifikation af nyt ud-

bud truffet følgende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af nyt udbud af akademiuddannelsen i Offentlig for-

valtning og administration (Ålborg) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019 

om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af vi-

deregående uddannelser og § 3 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 

særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, 

professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 

 
Som udgangspunkt gives godkendelsen på betingelse af en efterfølgende positiv 
institutionsakkreditering opnået senest 1. august 2021.  

 

Alternativt kan uddannelsesinstitutionen vælge at anmode ministeren om, at god-

kendelsen sker på betingelse af en positiv uddannelsesakkreditering i stedet for 

en positiv institutionsakkreditering, jf. § 21, stk. 2, i Bekendtgørelse af lov nr. 173 

af 02. marts 2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Så-

fremt der vælges denne løsning, bedes dette meddelt til Uddannelses- og Forsk-

ningsstyrelsen. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt som bilag ne-

denfor.  

 

Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående uddan-

nelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 

30. august 2017. 

 

Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse om akademiud-

dannelser nr. 985 af 28. juni 2018. 
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Ålborg 
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Nr. C13- Nyt udbud– prækvalifikation 

(efterår 2020) 

Ansøger og udbudssted: Professionshøjskole Nordjylland (UCN) 

Uddannelsestype: Akademiuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- AU i Offentlig administration og forvaltning.  
 
-  Academy Profession (AP) Degree in Public Administration 

Hovedområde: Fagområdet for forvaltning og administration Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/21cb892f27dc04262310b18cd10391a7 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/administrationogforvalt/akademi-
uddannelsen-i-offentlig-forvaltning-og-administration 
 

  

RUVU’s vurdering 
 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 
853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU har i sin vurdering lagt til grund, at man finder det dokumenteret, at der er behov 
for et videre- og efteruddannelsesudbud, som kan bidrage til et kompetenceløft af ad-
ministrative medarbejdere med en erhvervsuddannelse i den offentlige sektor i Nordjyl-
land. 
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