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Afslag på godkendelse af nyt udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse af nyt udbud og
efterfølgende indsigelse af 22. december 2017 mod udkast til afslag af 12. december
2016 truffet følgende afgørelse:
Afslag på godkendelse af udbud af professionsbacheloruddannelsen
(overbygning) i Innovation og entrepreneurship (Randers)
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderer, at uddannelsesinstitutionens
indsigelse ikke indeholder væsentlige nye oplysninger, der kan lægges til grund for
en ændret vurdering af ansøgningen.
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Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen
fortsat ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse
nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.

Med venlig hilsen

Jørgen Prosper Sørensen
Chefkonsulent
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Vedrørende: ref.nr. 14/017529-10: Indsigelse mod afslag på godkendelse af udbud
af Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship i Randers
Vi har pr. 12. december 2016 modtaget foreløbigt afslag på godkendelse af udbud af
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi Dania,
Campus Randers. Afslaget undrer os af flere årsager.
Afslaget gives på baggrund af, at uddannelsen stadig er så forholdsvis ny, at der på
nuværende tidspunkt ikke forefindes konsoliderede beskæftigelsestal for uddannelsens
dimittender. Som vi imidlertid henviser til i prækvalifikationsansøgningen, ligger
brutto-ledighedsgraden for de 96 studerende, der dimitterede i 2014, på 19 procent i 5.
kvartal efter endt uddannelse, mens den for de 195 studerende, der dimitterede i 2015,
er på 39 procent i 1. kvartal efter endt uddannelse. Ledighedstallene for de første
årgange af dimittender ligger således på niveau med landsgennemsnittet for samtlige
merkantile-økonomiske professionsbacheloruddannelser (jfr. figur 3, bilag 1 i vores
prækvalifikationsansøgning).
Med hensyn til ovenstående begrundelse for afslaget undrer det os yderligere, at UCN
i Aalborg har fået deres ansøgning om samme uddannelsesudbud godkendt, eftersom
man må formode, at det er de samme beskæftigelsestal, der ligger til grund for
afslaget.
Derudover er der i høj grad – jfr. vores prækvalifikationsansøgning – behov for at
sætte innovation og entreprenørskab på dagsordenen for at styrke lokale tiltag. I
ansøgningen fremgår det eksempelvis, at et af fokusområderne for Randers
Kommunes Erhvervspolitik 2016 netop er at skabe bedre betingelser for iværksættere i
byen gennem bl.a. et højere uddannelsesniveau. Randers er en af de kommuner der har
det lavest uddannelsesniveau på landsplan.
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EA Dania deltager, sammen med VIA UC, Aarhus Universitet, Aarhus
Maskinmesterskole, Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi MidtVest i
projektet ”Entreprenørskab i uddannelser”, der er støttet af Den Europæiske
Socialfond. Uddannelsen vil i høj grad understøtte, at de projektmidler der indgår (48
mio. Dkr. Budgetteret), også vil være med til at skabe værdi efter projektets udløb i
form af flere og mere succesfulde entreprenører lokalt og regionalt. Modsat vil et
afslag kraftigt underminere EA Danias mulighed for at forankre projektets output og
skabe langsigtet gevinst efter projektets afslutning.
I bilagsmaterialet til vores prækvalifikationsansøgning fremgår det desuden, at
adskillige lokale råd, kommuner og virksomheder imødekommer behovet for en lokalt
forankret videreuddannelsesmulighed, der kan understøtte udviklingen i området.
Forskellige nedslag i støtteerklæringerne i bilagsmaterialet til ansøgningen
understreger dette:





Der er med andre ord et stort behov for ny viden om innovation og forretningsmodeller inden
for alle brancher og erhverv (Erhverv Randers)
Det er derfor relevant, at der tilføres ny viden og indsigt om innovation og
forretningsudvikling og god synergi til behovet for og Mariagerfjordområdets strategi om, at
der fortsat udvikles og etableres nye innovative virksomheder og initiativer i området
(Mariagerfjord Erhvervsråd)
Med en nyoprettet uddannelse ved Erhvervsakademi Dania i Randers med fokus på
innovation og entreprenørskab vil rekruttering af nye medarbejdere med præcis de rette
kompetencer være et stort aktiv ikke kun for en virksomhed som Confac, men i lige så høj
grad for allerede etablerede virksomheder, for at sikre den nødvendige vækst og udvikling af
virksomhederne i Midtjylland (Confac A/S)

Et udbud af professionsbacheloruddannelsen i Randers ligger i øvrigt i tråd med
regeringens målsætning om regional dækning af uddannelser. Så sent som i november
2016 fremhæves det i statsminister Lars Løkke Rasmussens regeringsgrundlag, at
”[u]dbuddet af videregående uddannelser skal være bredt både fagligt og geografisk.
Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne skal dække behovet for udbud af
uddannelser regionalt og sikre en regional uddannelsesdækning”.1 Det er altså
regeringens ambition, at erhvervsakademierne skal være med til at løfte
uddannelsesniveauet på regionalt plan.
EA Dania er stærkt regionalt og lokalt forankret med otte campusser i hhv. Grenaa,
Hadsten, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg. Selv om udbuddet af
en professionsbachelor i innovation og entreprenørskab ville blive placeret i Randers,
vil vi have et stort rekrutteringsgrundlag af studerende, der (jfr.
spørgeskemaundersøgelse i prækvalifikationsansøgningen) efterspørger muligheden
for at videreuddanne sig i Dania-regi. Af erfaring ved vi, at mange af vores studerende
på KVU-uddannelserne er fra det respektive lokalområde – og her bliver de gerne efter
endt uddannelse. Muligheden for at læse en professionsbachelor i innovation og
1
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entreprenørskab i Randers vil derfor med stor sandsynlighed betyde, at de
efterfølgende vender tilbage til deres hjemby – og dermed medvirker til at udvikle og
understøtte områdets erhvervsliv. Afslutningsvis skal det tilføjes, at vi af erfaring ved,
at det kan være vanskeligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til mindre byer, hvorfor
det er af endnu større vigtighed, at vi selv kan uddanne dimittender til det lokale
erhvervsliv. Randers er en af de byer der har det laveste gennemsnitlige
uddannelsesniveau i Danmark.
Med vores indsigelse håber vi, at vi underbygger vores ønske om at være med til at
bære udviklingen i vores dækningsområde i den rigtige retning.
Derfor appellerer vi til at vi som erhvervsakademi kan være med til at understøtte
denne positive udvikling i vores dækningsområde med en efterspurgt uddannelse, som
kan være et vigtigt bidrag i bestræbelserne på at øge konkurrenceevnen i såvel
regionen, som lokal området.
Venlig Hilsen
Jeppe Juncker
Campus Chef
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Udkast til afslag på godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af EA Danias ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet følgende afgørelse:
Afslag på godkendelse af udbud af professionsbacheloruddannelsen
(overbygning) i Innovation og entrepreneurship (Randers)
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
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Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist
betragtes afslaget som endeligt.
Med venlig hilsen

Jørgen Sørensen
Chefkonsulent

Side

1/2

Nr. C12- Nyt udbud – prækvalifikation
(efterår 2016)
Ansøger og udbudssted:
Erhvervsakademi Dania (Randers)
Uddannelsens type/navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

Status på ansøgningen: Afslag

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:

Styrelsen for Videregående
http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1179de5

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

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/overbygnings
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.

Hvor mange forventes optaget
på uddannelsen:

25- 30 studerende det første år, voksende til 50-60 studerende år tre.

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

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.

N

Uddannelser

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 et stadigt stigende optag på landsplan.
Da der allerede eksisterer udbud af uddannelsen i Midtjylland, har RUVU lagt til
grund for vurderingen af ansøgningen, at der bør afventes konsoliderede beskæftigelsestal før eventuel etablering af yderligere udbud af uddannelsen i dette
regionale område.
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