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Afslag på ansøgning om nyt udbud af detail, teknologi og design 

 
EA Dania fik d. 12. april 2018 en afgørelse om, at en godkendelse af et ud-
bud af nedenstående nye uddannelse afventede, at der blev afklaret en 
række forhold omkring uddannelsen. Denne afklaring er nu gennemført. 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af den gennemfør-

te prækvalifikation af ansøgning om godkendelse af den nye uddannelse 
og efterfølgende afklaring i sagen truffet følgende afgørelse: 
 

Afslag på nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen  
i detail, teknologi og design (Randers) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 

2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser. 

 

Ministeriets behandling og afklaring af sagen har, ud over den konkrete 

vurdering af ansøgningens indhold, indplacering og struktur, bestået af en 

vurdering af den indkomne indsigelse samt en høring hos relevante uddan-

nelsesnetværk. 

 

Ministeren har besluttet at give afslag på den nye uddannelse ud fra føl-

gende begrundelser: 

 

Beslægtede uddannelser: Der er jf. tilbagemeldingerne fra uddannelsesnet-

værkene et overlap mellem den foreslåede professionsbacheloruddannelse 

og de eksisterende erhvervsakademiuddannelser + top-up’er. Det er såle-

des muligt at opnå nogenlunde de samme kompetencer gennem andre ud-

dannelsesudbud og uddannelsesforløb. 

 

Klarheden i det uddannelsespolitiske landskab taler for, at det vil være 

uhensigtsmæssigt for det samlede uddannelsesudbud, hvis man skaber et 

uddannelsesbillede med mange nært beslægtede uddannelser af forskellig 

længde, som de studerende og arbejdsgiverne skal kunne skelne imellem. 
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Slutteligt finder ministeriet det i forhold til ansøgningens aftagerundersø-

gelse og rekrutteringsrundlag ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort i an-

søgningen, at der er et behov for uddannelsen i det danske samfund. 

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse skal beklage den lange sagsbe-

handlingstid i denne sag. 

 

 

Med venlig hilsen 

  

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 

 

 

 

 

 

 


