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Afgørelse om foreløbig godkendelse

12. december 2016

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UCN’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet følgende afgørelse:

Styrelsen for Videregående
Uddannelser
Uddannelsespolitik 2

Foreløbig godkendelse af professionsbacheloruddannelse i
Innovation og entrepreneurship (overbygning)
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 erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis
den positive akkreditering ikke er opnået senest den 1. august 2018 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.
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 § 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober
2014).
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1047 af 30. juni 2016 om
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Institutionen
fastsætter i medfør af bekendtgørelsens § 16 de nærmere regler om uddannelsen i
en studieordning. Studieordningen omfatter en fællesdel, der udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, og en institutionsdel, der kan udarbejdes i fællesskab af flere institutioner, der er godkendt til at
udbyde uddannelsen.
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Udbudssted: Aalborg.
Sprog: Dansk.

Med venlig hilsen
Jørgen Sørensen
Chefkonsulent
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Nr. C8 - Nyt udbud – prækvalifikation
(efterår 2016)
Ansøger og udbudssted:
University College Nordjylland (Aalborg)
Uddannelsens type/navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

Status på ansøgningen:
Foreløbig godkendt

Professionsbacheloruddannelse i Innovation og entrepreneurship (overbygning)

Sprog:

- Professionsbacheloruddannelse i innovation og entrepreneurship
-Academy Profession degree in Innovation and Entrepreneurship
Det økonomisk- merkantile område
Genansøgning
(J/N):
Dansk
Antal ECTS:
90 ECTS

Link - ansøgning/portal:

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d113b76d

Link - UddannelsesGuiden:
Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af uddannelsen,
herunder erhvervssigte

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/overbygnings
Uddannelser
uddannelser/innovation-og-entrepreneurship
Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag
Professionsbacheloruddannelsen i Innovation og Entrepreneurship er en 1 ½
årig selvstændig overbygningsuddannelse til teknisk og merkantile erhvervsakademiuddannelser. Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til
at håndtere professionel løsning af opgaver i en nystartet virksomhed eller for en
virksomhed med udviklingsopgaver af innovativ og eller entrepreneuriel karakter.
70 studerende årligt.

Hvor mange forventes optaget
på uddannelsen:
RUVU’s vurdering på
møde d. 3. november
2016:

N

Styrelsen for Videregående

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.
RUVU har modtaget ansøgning om udbud af uddannelsen i henholdsvis Aalborg
(UCN) og Randers (EA Dania). RUVU bemærker, at der endnu ikke foreligger
konsoliderede beskæftigelsestal for uddannelsen, som har haft første optag i
2012, og at uddannelsen har haft et stigende optag på landsplan.
RUVU har i vurderingen af ansøgningen imidlertid lagt vægt på, at Region Nordjylland som den eneste af landets regioner ikke har udbud af uddannelsen. I den
forbindelse bemærkes det, at UC Nordjylland udbyder en lang række erhvervsakademiuddannelser, som giver adgang til den ansøgte overbygningsuddannelse.
Etableringen af udbuddet vil derfor give en relevant videreuddannelsesmulighed
for mange studerende.
RUVU noterer sig, at ansøger forventer et årligt optag på 70 studerende. RUVU
vil i lyset af det stigende optag på nationalt plan anbefale, at ansøger løbende
regulerer sit årlige optag under hensyntagen til dimittendernes beskæftigelsessituation.
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