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Udkast til afslag på godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af EAMV’s ansøgning om prækvalifikation af ny uddannelse truffet følgende 

afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af diplomuddannelse i  

Audit og myndighedsudøvelse i Fiskeriet,  

Fødevare- eller Medicinalindustrien 
 
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 ansøgningen 
ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse 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 en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist 
betragtes afslaget som endeligt.  
 
 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent 
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Nr. A13 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2016) 

Status på ansøgningen: Afslag 

Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi MidtVest (Holstebro) 
 

Uddannelsens type/-
navn (fagbetegnelse): 

Diplom i audit og myndighedsudøvelse i fiskeriet, fødevare- eller medicinalindu-
strien 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Audit og Myndighedsudøvelse i Fiskeriet, Fødevare- eller Medicinalindustrien 
- Audit and authority control within fisheries, food or pharmaceutical industries 

Hovedområde: Tekniske  Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d114d11b  

Om uddannelsen: ind-
hold og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Formålet med diplomuddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstæn-
digt - på et fagligt og metodisk grundlag - at kunne varetage arbejdet med at plan-
lægge, gennemføre, vurdere og analysere audits af kvalitetssystemer i fødevarein-
dustrien, fiskeriet, den kemiske industri og den bioteknologiske industri samt 
varetage kontrolopgaver inden for den offentlige fødevare- og fiskerikontrol. Den 
studerende skal kunne udvikle egen praksis inden for kvalitetsledelse og selv-
stændigt kunne indgå i tværsektorielt samarbejde mellem virksomheder, private 
auditorganer samt offentlige myndigheder.  
 

Konstituerende faglige ele-
menter/struktur: 

 Dansk, europæisk og international lovgivning inden for laboratoriekvalitet, 
fødevaresikkerhed og fiskeri. 

 Metoder til systematik, opbygning og fortolkning af risikoanalyser.  

 GMP /GLP inden for produktion, fødevarehygiejne og laboratoriepraksis.  

 Audit planlægning, gennemførsel og rapportering. 

 Interkulturel kommunikation. 

 Relationsbygning i og mellem offentlige og private aktører inden for styring 
og kontrol af laboratoriekvalitet, fødevaresikkerhed og fiskeri.  

 Myndighedsudøvelse. 
 

Erhvervssigte: 
 

Kravene til kvalitetssikring og fødevaresikkerhed er gennem de seneste årtier 
skærpet væsentligt. Med det stigende antal audits som danske virksomheder ud-
sættes for, og med en stadig stigende kompleksitet i kvalitetsledelsessystemerne 
inden for fødevaresikkerhed, miljøstyring, GLP og GMP m.m., burde alle 1600 
virksomheder i de berørte brancher samt 700 private og offentlige laboratorier og 
kontrolmyndigheder have behov for mindst én ansat med kvalifikationer der 
svarer til dem man kan få ved at tage en diplomuddannelse i audit og myndig-
hedsudøvelse i fiskeriet, fødevare- eller medicinalindustrien.  

Forventet optag på  
uddannelsen: 

EAMV vurderer, at der vil optages et nyt hold med min. 12 studerende hvert se-
mester, som fortsætter på uddannelsen. Det bliver som minimum 24 studerende i 
2018, 48 studerende i 2019 og 72 studerende i 2020.  
 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 3. november 
2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU anerkender, at der synes at være et behov for efteruddannelse inden for 
området. Det er dog RUVU’s vurdering, at ansøger ikke i tilstrækkelig grad har 
dokumenteret aftagernes opbakning til den ansøgte uddannelse. RUVU noterer 
sig i den forbindelse, at der på de pågældende fagområder er en udbredt eksiste-

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d114d11b
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rende efteruddannelsesaktivitet, som forestås af branchen selv, herunder en ræk-
ke private kursusudbydere, som udbyder efterspurgte uddannelsesaktiviteter. 
 
RUVU noterer sig endvidere, at uddannelsen har et meget bredt genstandsfelt 
rettet mod flere forskellige fagområder. RUVU stiller sig tvivlende overfor, om 
den ansøgte uddannelse vil have en tilstrækkelig faglig dybde og relevans på de 
enkelte aftagerfelter, herunder særligt i forhold til medicinalsektoren. 
 


