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Udkast til afslag på godkendelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af EA Danias ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud 

truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på nyt udbud af den merkantile diplomuddannelse 

 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag nedenfor.  

 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøg-
ningen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.  
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 

modtagelsen af afgørelsen (frist 7. maj 2019). Indsigelser indgives skriftligt 
til pkf@ufm.dk  
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte 
tidsfrist betragtes afslaget som endeligt.  
 
 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 
Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

 
 
 

 

Nr. C4 - Nyt udbud/dublering – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Under behandling 

Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi Dania (Viborg) 
 

Uddannelsestype: Diplomuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Den merkantile diplomuddannelse 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- merk.d 
- Diploma of Business Studies 

Hovedområde: Det økonomisk-merkantile område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 60 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1499490   
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/oekonomiskmerkantil
ediplomuddannelser/merkantil-diplomuddannelse  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannel-
sen, herunder erhvervs-
sigte 

Formålet med den merkantile diplomuddannelse er at kvalificere den ud-
dannede til færdigheder inden for det merkantile område. Dette skal ske 
gennem praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang og ved at uddan-

ne nuværende og kommende medarbejdere inden for området til selv-
stændigt og professionelt at udføre jobfunktioner, som knytter sig til 
virksomheder og organisationer inden for det merkantile område.  
 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 7. marts 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i 
bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 

 
RUVU har til grund for vurderingen lagt vægt på, at uddannelsen generelt 
har haft svært ved at tiltrække studerende, og ansøgningen har ikke i 
tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at dette forhold er væsentligt anderle-
des ved et udbud i Viborg. 
 

RUVU vurderer således, at rekrutteringsgrundlaget for uddannelsen er 
udnyttet af de eksisterende udbud. Det bemærkes hertil, at ansøgers 
behovsanalyse er baseret på et forholdsvist spinkelt datagrundlag. 
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