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Afgørelse om foreløbig godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Erhvervsakademi Aarhus’ ansøgning om godkendelse af 
nyt udbud truffet følgende afgørelse: 
 

Foreløbig godkendelse af udbud af diplomuddannelsen i  
E-konceptudvikling i Aarhus 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 
af nye videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. 
marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervs-
akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannel-
ser og diplomuddannelser. 
 
Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv institutionsakkredite-
ring opnået senest 1. september 2016.  
 
Hvis Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om betinget positiv institutions-
akkreditering, er godkendelsen betinget af en efterfølgende positiv uddan-
nelsesakkreditering opnået senest 1. september 2017. 
 
Giver Akkrediteringsrådet afslag på institutionsakkreditering, bortfalder 
den foreløbige godkendelse. 
 
Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervs-
akademiets vedtægtsbestemte dækningsområde. 
 
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om 
positiv akkreditering. Når der foreligger en positiv akkreditering, skal ud-
dannelsesinstitutionen rette henvendelse til Styrelsen for Videregående 
Uddannelser med henblik på tildeling af kode til Den Koordinerede Tilmel-
ding samt koder fra Danmarks Statistik. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag. 
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Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter reglerne i bekendtgørelse af lov 
nr. 578 af 1. juni 2014 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående 
uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, § 15h.  
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 835 af 3. juli 2015 
om diplomuddannelser. Uddannelsen er endvidere omfattet af fælles stu-
dieordning, der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter 
reglerne i bekendtgørelsens § 16. 
 
Udbudssted: 
Aarhus. 
 
Sprog: 
Dansk. 
 
Dimensionering/Maksimumramme/kvote: 
Udbuddet dimensioneres ikke. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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C11 - Ansøgning om nyt udbud 
Titel (dansk): Diplom i e-konceptudvikling 
Titel (engelsk): Diploma of E-concept Development 
 
Ansøger: Erhvervsakademi Aarhus 
Sprog: Dansk 
 
Beskrivelse af uddannelsen 
På diplomuddannelsen i e-konceptudvikling får man viden om handel og 
markedsføring i relation til e-handel. Man lærer om den administrative 
drift og om videreudvikling af forskellige måder at tænke e-handel på. 
 
Uddannelsen giver forudsætninger for at kunne tænke i nye digitale rekla-
me- og marketingsløsninger samt viden om kommunikation på internettet 
generelt, bl.a. indsigt i interkulturel reklame- og designhistorie. Der er tilli-
ge undervisning i projektarbejdsmodellen - både som deltager og som pro-
jektleder. 
 
Uddannelsen er tilrettelagt med tre obligatoriske fag, seks valgfag og et af-
gangsprojekt. Uddannelsen hører under åben uddannelse og udbydes på 
deltid over op til 3 år. Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et om-
fang af 60 ECTS. 
 
 
RUVU’s vurdering: 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at ansøger har gennemført en be-
hovsundersøgelse i form af 16 interviews og undersøgelser hos en række 
aftagere og brancheorganisationer, og at disse samlet set viser et behov for 
uddannelsen i EAAA’s dækningsområde, som i dag ikke opfyldes af andre 
uddannelser og udbud. 
 
Endvidere fremhæver RUVU, at der endnu ikke er et udbud af uddannelsen 
i Vestdanmark. 
 
 


