
 
Afgørelse 

 Side     1/3 

11. april 2016 
 
Styrelsen for Videregående 
Uddannelser 
Uddannelsespolitik 2 
 
Bredgade 43 
1260 København K 
Tel. 7231 7800 
Fax 7231 7801 
Mail uds@uds.dk 
Web www.ufm.dk 
 
CVR-nr. 3404 2012 
 
Sagsbehandler 
Jørgen Sørensen 
Tel. 72319001 
Mail jso@uds.dk 
 
Ref.-nr. 16/003423-25  
 

  
 

Erhvervsakademi SydVest 
E-mail: vest@easv.dk 
 

 

 

 

Afgørelse om foreløbig godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Erhvervsakademi SydVests ansøgning om godkendelse 
af dublering truffet følgende afgørelse: 
 

Foreløbig godkendelse af udbud af Erhvervsakademi-
uddannelsen i Serviceøkonom AK (Sønderborg) 

 
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 og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 
2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademi-
uddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og 
diplomuddannelser. 
 
Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkredite-
ring. Hvis den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. august 2017, 
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 uddannelsesinstitutionen 
rette henvendelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik 
på tildeling af kode til Den Koordinerede Tilmelding samt koder fra Dan-
marks 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 § 15 h i lov om videregående ud-
dannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 
578 af 1. juni 2014, som ændret ved § 6 i lov nr. 634 af 16. juni 2014.  
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Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1521 af 16. decem-
ber 2013 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddan-
nelser. Institutionen fastsætter i medfør af denne bekendtgørelses § 16 
nærmere regler om uddannelsen i en studieordning. Studieordningen om-
fatter en fællesdel, der udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er 
godkendt til at udbyde uddannelsen, og en institutionsdel, der kan udarbej-
des i fællesskab af flere institutioner, der er godkendt til at udbyde uddan-
nelsen. 
 
Udbudssted: 
Sønderborg. 
 
Sprog: 
Dansk. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
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C4 - ansøgning om nyt udbud 
Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi SydVest (Sønderborg) 
Ansøgningsnr.: C4 Status på ansøgningen: Foreløbig godkendelse 
Uddannelsens navn: Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøko-

nom AK) 
Den uddannedes titel 
(da/eng): 

Serviceøkonom AK 
AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management 

Hovedområde: Det økonomisk-merkantile område Genansøgning: Nej 
Sprog: Dansk Antal ECTS: 120 ECTS 
Link til ansøgning: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1090ad9  
Link til uddannelsen på  
UddannelsesGuiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/handelsogoeko
nomiskeuddannelser/serviceoekonom 
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

 
Beskrivelse af  
uddannelsen, herunder 
erhvervssigte 

Erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel er en toårig 
fuldtidsuddannelse (120 ECTS), der sigter mod beskæftigelse inden for hotel- og 
restaurantledelse, turismeledelse eller serviceledelse f.eks. i kultur- og kon-
gresvirksomheder. Uddannelsen har til formål at kvalificere den uddannede til 
selvstændigt at kunne deltage i arbejde med at udvikle, planlægge, realisere og 
levere serviceydelser nationalt og internationalt i virksomheder og organisatio-
ner inden for service, ferie- og erhvervsturisme samt hotel og restaurant. 
 

RUVU’s vurdering  
d. 8. marts 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse 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.  
 
I forhold til ansøgningen om udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for 
service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) i Sønderborg har RUVU lagt vægt 
på, at ansøger har anskueliggjort, at der kan være efterspørgsel for yderligere 
arbejdskraft på erhvervsakademiniveau i akademiets dækningsområde som 
følge af en stigende professionalisering og udvikling af turismebranchen. 
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