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Godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af EA Danias ansøgning om godkendelse af nyt udbud og 

efterfølgende indsigelse af 13. maj 2019 mod udkast til afslag af 12. april 

2019 truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nyt udbud af den merkantile  

diplomuddannelse (Viborg) 

 

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. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 

udbud af videregående uddannelser (RUVU): ”RUVU vurderer, at uddannel-

sesinstitutionens indsigelse ikke indeholder væsentlige nye oplysninger, der 

kan lægges til grund for en ændret vurdering af ansøgningen.” 

 

Ministeren har i sin godkendelse lagt vægt på, at EA Dania i sin indsigelse 

har sandsynliggøre relevansen af et udbud i Viborg bl.a. ved at bruge ud-

dannelsens muligheder og rammer til at sammensætte fagene på tværs af 

specialerne og derved indfri specifikke behov hos potentielle studerende 

samt ved at kunne designe en fagpakke med den nye uddannelse i PB i an-

vendt dataanalyse. 

 

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 EA Dania er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til 
umiddelbar oprettelse af uddannelsen.  

 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående ud-
dannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 
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1038 af 30. august 2017. 

 
Udbudssted:  
Viborg. 
 
Sprog:  
Dansk.  

 
 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 


