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Afgørelse om foreløbig godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført
prækvalifikation af UC Nordjyllands ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet følgende afgørelse:
Foreløbig godkendelse af udbud af diplomuddannelsen i
Offentlig forvaltning og administration
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 erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. september
2017 bortfalder den foreløbige godkendelse.
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Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervsakademiets vedtægtsbestemte dækningsområde.
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om
positiv akkreditering. Når der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitutionen rette henvendelse til Styrelsen for Videregående
Uddannelser med henblik på tildeling af kode til Den Koordinerede Tilmelding 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.
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 studieordning, der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter
reglerne i bekendtgørelsens § 16.
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Udbudssted:
Aalborg.
Sprog:
Dansk.
Dimensionering/Maksimumramme/kvote:
Udbuddet dimensioneres ikke.

Med venlig hilsen
Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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C10 - Ansøgning om nyt udbud
Titel (dansk): Diplom i offentlig forvaltning og administration
Titel (engelsk): Diploma of Public Administration
Ansøger: UC Nordjylland (Aalborg)
Sprog: Dansk
Beskrivelse af uddannelsen
Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration giver viden og
færdigheder inden for administrative, organisatoriske, samarbejdsmæssige,
kommunikative, juridiske og økonomiske fagområder.
Der undervises bl.a. i de teorier og metoder, som gør den studerende i stand
til at analysere og løse forskellige problemstillinger i den offentlige forvaltning. En samlet uddannelse består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Styrelsen for Videregående
Uddannelser

Uddannelsen hører under åben uddannelse og udbydes på deltid over op til
3 år. Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.
RUVU’s vurdering:
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.
RUVU lægger i sin vurdering vægt på, at uddannelsen for tiden ikke udbydes i Nordjylland, og at der i ansøgningen er godtgjort en efterspørgsel efter
uddannelsen.
Det skal bemærkes, at Professionshøjskolen Metropol historisk set også har
ret til at udbyde uddannelsen flere steder i Jylland, herunder i Aalborg. Metropols udbud er baseret på en godkendelse, der er videreført fra den tidligere Forvaltningshøjskole. Ansøger forholder sig ikke konkret hertil i ansøgningen, og der er således ikke taget stilling til eventuelle negative konsekvenser for Metropol.
Men da UCN søger om udbud i Aalborg, som ligger centralt i ansøgers vedtægtsbestemte dækningsområde, vurderes det imidlertid, at Metropols lokale udbud ikke umiddelbart kan have indflydelse på vurderingen. Det er
således ikke vurderingen, at Metropols videreførelse af Forvaltningshøjskolens udbud har sikret Metropol monopol på landsdækkende udbud.
Det skal tillige nævnes, at der er tale om en betalingsbelagt efteruddannelse.
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