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Godkendelse af flytning af uddannelse 

 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af UC SYD’s ansøgning om flytning af eksisterende ud-
dannelse truffet følgende afgørelse:  
 

Godkendelse af flytning af professionsbacheloruddannelsen i  
Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation (Kolding) 

 

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 og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. 

marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervs-

akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannel-

ser og diplomuddannelser.  

 
Da UC SYD er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til 
umiddelbar flytning af uddannelsen.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 

udbud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt 
som bilag nedenfor.  
 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiud-
dannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse 986 af 
18. august 2017. 

 
Udbudssted:  
Kolding. 
 
Sprog:  
Dansk.  

 
 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Nr. E2 – Flytning af eksisterende udd. – prækvalifikation 
(efterår 2018) 

Status på ansøgningen: Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: UC SYD (University College Syddanmark) – ønsker at flytte omtalte uddannelse fra Ha-
derslev til Kolding 

Uddannelsestype: Professionsbacheloruddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

PB i Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- PB i ét fremmedsprog og IT-baseret kommunikation og markedsføring 
- BA in one Foreign Language and IT-based Marketing and Communication 

Hovedområde: Medie- og kommunikationsfaglige område 
 

Genansøgning (J/N): N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 210 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1445bbb  
 

Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/sprogogformidlingsu
ddannelser/erhvervssprog-og-it-baseret-markedskommunikation  

Om uddannelsen: indhold og 
erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

Uddannelsen varer 3½ år, og den kvalificerer til at varetage fremmedsproglige kommu-
nikations- og markedsføringsopgaver i internationalt orienterede virksomheder. På 
uddannelsen lærer man hvad god kommunikation og markedsføring er - og hvordan 
man opnår begge dele med it som sit redskab. Man præsenteres for både teori og prak-
sis og kvalificeres inden for fagområderne erhvervssprog, it-baseret kommunikation og 
markedsføring - herunder teknikker for grafisk design og web-design. Man arbejder 
med det valgte erhvervssprog og har fag som grammatik, udtale, lytteforståelse og 
udtryksfærdighed og tekstproduktion.  
Ud over sprogarbejdet beskæftiger man sig bl.a. med grafisk design, marketing og mar-
kedskommunikation og forretningsprojekter. 
Uddannelsens fællesfag har fokus på dansk sprog og kommunikation, erhvervsøkonomi 
og erhvervsret, strategisk kommunikation og kultur- og landestudier. I praktikforløbet, 
der varer et halvt år, arbejder man med et konkret praktisk projekt i en virksomhed og 
udarbejder en projektrapport. 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 24. oktober 2018 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 
205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
RUVU har noteret sig, at der er tale om en flytning af en eksisterende uddannelse, der 
udover i Haderslev kun udbydes af SDU på Sjælland. 
 
RUVU har noteret sig, at flytningerne er begrundet i UC SYD’s ønske om at styrke ud-
dannelsens videngrundlag, faglige miljø samt studiemiljø ved at lokalisere denne i til-
knytning til de øvrige designuddannelser i Kolding. 
 
RUVU vurderer, at flytningen ikke forventes at ville ændre uddannelsens arbejdsmar-
keds tilknytning, eller medføre væsentlige forringelser af vilkårene for andre uddannel-
ser og udbud. 
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