Afgørelsesbrev

University College Syddanmark
E-mail: ucsyd@ucsyd.dk

Godkendelse af nye udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af University College Syddanmarks ansøgning om prækvalifikation af nyt
udbud truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af nye udbud af diplomuddannelsen i Socialformidling (Kolding, Haderslev, Esbjerg, Åbenrå)
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 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.
Da University College Syddanmark er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar oprettelse af uddannelsen.
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Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt som bilag nedenfor.
Udbudsgodkendelserne kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af
30. august 2017.
Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1012 af. 2. juli
2018 om diplomuddannelser.
Udbudssteder:
Kolding, Haderslev, Esbjerg, Åbenrå
Sprog:
Dansk
Med venlig hilsen
Ina Jakobine Madsen
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Ansøger og udbudssted:
Uddannelsestype:
Uddannelsens
navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes
titler på hhv.
da/eng:
Hovedområde:
Sprog:
Link til ansøgning
på
http://pkf.ufm.dk:

Nr. C5-9 - Nyt udbud – prækvalifikation
(Efterår 2020)
UC Syd, Kolding, Haderslev, Esbjerg, Aabenraa
Diplomuddannelse
Socialformidling

Diplomuddannelse i socialformidling
Diploma of Social Work
Genansøgning (J/N):
Det social- og samfundsfaglige område
Antal ECTS:
Dansk
60 ECTS
http://pkf.ufm.dk/flows/30f211ec132d375534a26fa49d01fd11

N

http://pkf.ufm.dk/flows/21cb892f27dc04262310b18cd1083a9b
http://pkf.ufm.dk/flows/30f211ec132d375534a26fa49d01ee9e

Link - UddannelsesGuiden:
RUVU’s vurdering

http://pkf.ufm.dk/flows/30f211ec132d375534a26fa49d020104
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/socialformidling

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr.
853 af 12. august 2019, bilag 4.
RUVU har lagt til grund for sin vurdering, at ansøgningen dokumenterer et behov for
videre- og efteruddannelse på diplomniveau inden for det sociale område rettet mod
personer i kommuner og regioner.
RUVU noterer sig positivt at UC SYD vil tilrettelægge uddannelsens moduler således, at de efter en passende turnus kan skifte imellem de fire campus' og derved
dække behovet for opkvalificering af medarbejdere i de forskellige lokalområder.
RUVU understreger vigtigheden af at der er et stærkt fagligt miljø og derved en kritisk masse med de rette kompetencer som kan sikre høj kvalitet af videngrundlaget
og derigennem et højt læringsudbytte for de studerende. RUVU anbefaler en sådan
kritisk masse med de rette kompetencer på et eller to af campusserne for at sikre det
nødvendige faglige miljø for underviserne.
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