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Afgørelse om godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af VIA’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nyt udbud af akademiuddannelsen 

i sundhedspraksis (Aarhus) 

 

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

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om sær-

lige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, profes-

sionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 

 

Da VIA er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar op-

rettelse af uddannelsen. 

 

Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for institutionens 

vedtægtsbestemte dækningsområde. 

 

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 reglerne i bekendtgørelse af lov nr. 578 af 

1. juni 2014 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (vide-

reuddannelsessystemet) for voksne, § 15h. 

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1009 af 29. juni 2016 om 

akademiuddannelser. Uddannelsen er endvidere omfattet af fælles studieordning, 

der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter reglerne i bekendtgø-

relsens § 16. 

 

Titel: 

Uddannelsens titel fastlægges til: 

 

Dansk: AU i sundhedspraksis 

Engelsk: AP Degree in in Health Practice 
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Hovedområde: 

Det sundhedsfaglige område 

 

Udbudssted: 

Aarhus. 

 

Sprog: 

Dansk. 

 

Normeret studietid: 

60 ECTS. 

 

Dimensionering/maksimumramme/kvote 

Udbuddet dimensioneres ikke. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 

 

 

 

  



 

 Side     3/3 

Styrelsen for Forskning og 
Uddannelse 
 

 

 
Nr. C3 - Nyt udbud – prækvalifikation 

(forår 2017) 
Status på ansøgningen:  

Godkendelse 
Ansøger og udbudssted: VIA University College (Aarhus) 

 
Uddannelsens type/navn 
(fagbetegnelse): 

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis  

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- AU i Sundhedspraksis 
- AP Degree in Health Practice 

Hovedområde: Det sundhedsfaglige område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 60 ECTS 

Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11cfa25 
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/velfaerdundervissund/
akademiuddannelsen-i-sundhedspraksis  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

Der er tale om et eksisterende udbud af en akademiuddannelse, som efter 
aftale uddannelsesinstitutionerne imellem, ønskes overdraget fra Erhvervs-
akademi Aarhus til VIA University College. Erhvervsakademi Aarhus nedlæg-
ger således sit nuværende udbud af uddannelsen såfremt VIA prækvalificeres 
positivt. Der overdrages ikke personale eller inventar/bygninger. 
 
Begrundelse for overdragelsen: EAAA oplyser, at VIA vurderes bedre egnet til 
at udbyde uddannelsen, da erhvervsakademiet ikke har sundhedsfaglige vi-
densmiljøer. VIA udbyder en række uddannelser indenfor sundhedsområdet 
og har endvidere flere forsknings- og udviklingsmiljøer tilknyttet sundheds-
området. 
 
Uddannelsens formål er at klæde den studerende på til at kunne løse en række 
opgaver inden for social- og sundhedssektoren som f.eks. kvalitetssikring og 
udvikling. Der opnås en indsigt i samspillet mellem borgere/patienter, sund-
hedsmedarbejdere, sundhedsvæsenet og det øvrige samfund. Uddannelsen 
ruster den studerende til at varetage generelle såvel som specialiserede ar-
bejdsopgaver indenfor ældre-, handicap-, og psykiatriområdet samt indenfor 
det pædagogiske område. Uddannelsen henvender sig til personer, der arbej-
der indenfor social- og sundhed samt det pædagogiske område. Det kan f.eks. 
være personer med en baggrund som social- og sundhedsassistent eller pæda-
gogisk assistent. 
 

RUVU’s vurdering: 
  

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at ansøgeren har sandsynliggjort, at 
der er behov for uddannelsen i VIA’s dækningsområde og at der er tale om, at 
VIA, efter aftale, overtager et eksisterende udbud fra Erhvervsakademi Aar-
hus. 
 
Hertil finder RUVU det positivt, at uddannelsen, med flytningen til VIA Uni-
versity College, kommer til at indgå i et større sundhedsfagligt vidensmiljø. 
VIA udbyder således en række uddannelser indenfor sundhedsområdet og har 
endvidere flere forsknings- og udviklingsmiljøer tilknyttet sundhedsområdet. 
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