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Godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Cphbusiness’ ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud og efterføl-

gende dialog med Styrelsen for Forskning og Uddannelse truffet følgende afgørel-

se: 

 

Godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelsen i  

Serviceøkonom (dublering, Hillerød) 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-

gående uddannelser og § 3, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om 

særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, 

professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 

 

Med ændringen af akkrediteringsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2018, kan 

en uddannelsesinstitution, der har påbegyndt en institutionsakkreditering, anmode 

uddannelses- og forskningsministeren om, at godkendelsen af et nyt uddannel-

sesudbud sker på betingelse af en positiv uddannelsesakkreditering i stedet for en 

positiv institutionsakkreditering. Cphbusiness, der har påbegyndt sin institutions-

akkreditering, har anmodet Styrelsen for Forskning og Uddannelse om, at god-

kendelsen betinges af en uddannelsesakkreditering.  

 

Godkendelsen sker derfor på betingelse af en positiv uddannelsesakkreditering, 

og uddannelses- og forskningsministeren har jf. akkrediteringsbekendtgørelsen § 

17, 3, stk. 2, endvidere resolveret, at godkendelsen kan ske uden uddannelsesak-

kreditering, da udbuddet, der ønskes dubleret, allerede er positivt akkrediteret. 

 

Endvidere bygger dispensationen for uddannelsesakkreditering på, at Cphbusi-

ness i forbindelse med deres udbud af serviceøkonomuddannelsen på Bornholm 

har dokumenteret gode erfaringer med digital distribution af uddannelsen. 

 

Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for erhvervs-

akademiets vedtægtsbestemte dækningsområde.  
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Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannel-

ser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. au-

gust 2017.  
 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det økonomisk-merkantile område. 

 

Udbudssted:  

Hillerød. 

 

Sprog:  

Dansk. 

 

Normeret studietid: 

Uddannelsen er normeret til 120 ECTS-point. 

 
Dimensionering/Maksimumramme 

Uddannelsesudbuddet dimensioneres ikke.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Prosper Sørensen 
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Udkast til afgørelse af ansøgning om dublering af udbud 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Cphbusiness’ ansøgning om godkendelse af dublering af 
udbud truffet følgende afgørelse: 
 

Afgørelsen afventer yderligere afklaring af grundlaget 
for dublering med et udbud i Hillerød af erhvervs-

akademiuddannelsen til Serviceøkonom 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag. 
 
RUVU noterer sig, at Cphbusiness ønsker at dublere deres eksisterende 
udbud af serviceøkonomuddannelsen med et parallelt optag af studerende i 
Hillerød, og at det er ansøgers intention, at optaget i Hillerød skal tilrette-
lægges på samme måde som paralleludbuddet i Rønne, der baserer sig på 
det faglige miljø og det videngrundlag, der er opbygget i København. De 
studerende i Hillerød vil efter denne model følge samme forløb som de stu-
derende i København, men i en form, der veksler mellem digital læring og 
tilstedeværelsesundervisning. 
 
RUVU bemærker, at RUVU ikke har grundlag for og kompetencen til at 
vurdere, om forudsætningerne for oprettelse af et uddannelsesforløb uden 
for ansøgers etablerede udbudssted er til stede.  
 
RUVU anbefaler derfor, at Cphbusiness går i dialog med Styrelsen for Vide-
regående Uddannelser om den konkrete løsning, inden der træffes en ende-
lig afgørelse om en eventuel positiv prækvalifikation af uddannelsesudbud-
det. 
 
Styrelsen indkalder Cphbusiness til dialogmøde forår 2016. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Jette Søgren Nielsen  
Kontorchef 
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Ansøgningsnr.: D1 – dublering – prækvalifikation 
Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy (Cphbusiness) 

Udbudssted: Hillerød/København.  
Leverancen sker i Hillerød baseret på det faglige miljø i København. 

Ansøgningsnr.: D1 Status på ansøgningen: Afventer 
Uddannelsens navn:  Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel 

(Serviceøkonom AK) 
Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Serviceøkonom (AK) 
- AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management 

Hovedområde: Det økonomiske-merkantile område Genansøgning (J/N): Nej 
Sprog: Dansk Antal ECTS: 120 ECTS 
Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d10b9485  
Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/handelsogoeko

nomiskeuddannelser/serviceoekonom  
 

RUVU’s vurdering  
d. 8. marts 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 852 af 03. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU noterer sig, at Cphbusiness ønsker at dublere deres eksisterende udbud 
af serviceøkonomuddannelsen med et parallelt optag af studerende i Hillerød. 
Uddannelsen udbydes i dag i København og Lyngby med et paralleloptag på 
Bornholm. RUVU noterer herunder, at det er ansøgers intention, at optaget i 
Hillerød skal tilrettelægges på samme måde som paralleludbuddet i Rønne, der 
baserer sig på det faglige miljø og det videngrundlag, der er opbygget i Køben-
havn. De studerende i Hillerød vil efter denne model følge samme forløb som 
de studerende i København, men i en form, der veksler mellem digital læring og 
tilstedeværelsesundervisning.  
 
Formålet med oprettelse af paralleloptag i Hillerød er at lette adgangen til vide-
regående uddannelse for de unge i kommunerne Helsingør, Hillerød, Gribskov, 
Halsnæs og Frederikssund, hvor overgangsfrekvensen til videregående uddan-
nelse er relativt lav, og herved medvirke til at øge det lokale udbud af uddannet 
arbejdskraft.  
 
RUVU bemærker på baggrund heraf, at det kan være hensigtsmæssigt at opret-
te et paralleltilbud i Hillerød med henblik på målrettet beskæftigelse i de nord-
sjællandske virksomheder, som i givet fald må forventes at stille lokale praktik-
pladser til rådighed. RUVU har herunder også lagt vægt på, at dimittenderne fra 
de eksisterende udbud i København og Lyngby har lav ledighed. 
 
RUVU bemærker, at Cphbusiness’ udbud i Rønne er det hidtil eneste eksempel 
på paralleloptag med den skitserede tilrettelæggelsesform. Tilrettelæggelses-
formen vurderes i særlig grad at have potentiale i dele af landet, hvor etablere-
de uddannelsesudbud er vanskeligt tilgængelige, hvor der er rekrutteringspo-
tentiale, og hvor det lokale erhvervsliv kan understøtte udbuddene med prak-
tikpladser og beskæftigelse.  
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Da erfaringsgrundlaget for oprettelse af nye udbud med henblik på fastholdelse 
af unge gennem uddannelse og praktik i lokale virksomheder er spinkelt, finder 
RUVU, at der før en eventuel godkendelse bør ske en afklaring af en række 
fælles spørgsmål om fagligt miljø, kvalitetssikring, akkreditering og finansiering, 
særligt når udbuddene ikke kan forventes at have et volumen, der kan gøre 
dem selvbærende.  
 
RUVU henviser her tillige til tidligere ansøgninger om dublering i Skjern af ud-
dannelserne til serviceøkonom og markedsføringsøkonom.  
 


