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Udkast til afslag på godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Erhvervsakademi SydVests ansøgning om godkendelse 
af nyt udbud truffet følgende afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af Professionsbacheloruddannelsen i  
International hospitality management (Esbjerg) 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 
af videregående uddannelser. 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag. 
 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøg-
ningen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 
modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk 
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tids-
frist betragtes afslaget som endeligt.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Jette Søgren Nielsen  
Kontorchef 
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C1 - ansøgning om nyt udbud 

Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg 
Ansøgningsnr.: C 1 Status på ansøgningen: Afslag 
Uddannelsens navn: Professionsbacheloruddannelsen i international hospitality management 
Den uddannedes titel 
(da/eng): 

Professionsbachelor i International Hospitality Management/ Bachelor of Inter-
national Hospitality Management 

Hovedområde: Det økonomisk-merkantile område Genansøgning: Nej 
Sprog: Engelsk Antal ECTS: 90 ECTS 
Link til ansøgning: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d108f7e0  
Link til uddannelsen på  
UddannelsesGuiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/samfundsfa
gligeogoekonomiskeuddannelser/international-hospitality-management 
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag 

 
Beskrivelse af  
uddannelsen, herunder 
erhvervssigte 

Professionsbacheloruddannelsen er en 1½ årig overbygningsuddannelse (90 
ECTS), som bygger videre på serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller en 
tilsvarende erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen giver kompetencer til at 
varetage komplekse og praktiske opgaver inden for markedsføring, ledelse 
samt drift og udvikling af virksomheder, der beskæftiger sig med f.eks. oplevel-
sesøkonomi, turisme samt hotel og rejser. Uddannelsen har et internationalt 
perspektiv og giver bl.a. den studerende viden om, hvordan man udvikler nye 
markeder og koncepter samt arbejder med gæster fra forskellige kulturer. 
 

RUVU’s vurdering  
d. 8. marts 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU har noteret sig, at udviklingen af turismeerhvervet, herunder særligt i 
kyst- og naturturismen, er central for regionen. RUVU noterer sig, at Erhvervs-
akademi Sydvest (EASV) aktivt ønsker at bakke op om såvel lokale som nationa-
le strategier for at øge væksten i turisterhvervet gennem øget lokal satsning på 
uddannelser, der retter sig mod turismeerhvervet. Ansøger har som led heri 
søgt om nye udbud af henholdsvis overbygningsuddannelsen i International 
Hospitality Management og akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi samt 
dublering i Sønderborg af erhvervsakademiuddannelsen til serviceøkonom.  
 
RUVU bemærker imidlertid i forhold til International Hospitality Management, 
at uddannelsen på landsplan har en øget tilgang samtidig med, at ledighedstal-
lene viser en relativ ringe beskæftigelse for dimittenderne. RUVU vurderer, at 
arbejdsmarkedet er usikkert for denne uddannelses dimittender og anbefaler 
derfor at afvente yderligere dokumentation for dimittendernes beskæftigelse, 
før der eventuelt oprettes yderligere udbud af uddannelsen. 
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