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Foreløbig godkendelse af nyt udbud  

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af UC Nordjyllands ansøgning om godkendelse af nyt ud-

bud truffet følgende afgørelse:  

 
Foreløbig godkendelse af nyt udbud af  

den sociale diplomuddannelse (Aalborg) 

 

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.  

 

Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv uddannelsesakkredi-

tering.  

 

Hvis den positive akkreditering ikke er opnået senest den 1. november 

2020 bortfalder den foreløbige godkendelse. 

 

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om 

positiv akkreditering. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 

udbud af videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor. 

 

Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående ud-

dannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1038 af 30. august 2017.  

 

Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1012 af 

2. juli 2018 om diplomuddannelser. 

 
Udbudssted:  
Aalborg 
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Sprog:  
Dansk.  
 
 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Bilag. RUVU’s vurdering 

 

 

 

Nr. C 5 - Nyt udbud – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Foreløbig godkendelse 

Ansøger og udbudssted: UCN, Aalborg  
 

Uddannelsestype: Diplomuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Den sociale diplomuddannelse 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Diplom i Socialt arbejde   
- Diploma of Social Work. 

Hovedområde: Det samfundsfaglige fagområde 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 60 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d14d3b76  

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/den
-sociale-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 

Uddannelsen har til formål at kvalificere den uddannede til selvstændigt 
at varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for for-

valtning, socialt arbejde, kriminologi, familieterapi, vejledning og beskæf-
tigelsesindsats samt udvikle egen praksis.  
 
Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til selvstændigt at 
indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige 
som private virksomheder, institutioner, forvaltninger m.v. 
 

Uddannelsen henvender sig til socialrådgivere, lærere, pædagoger, børne-
rådgivere, ergoterapeuter og sygeplejersker. 
 

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

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 

 
Det er RUVU’s vurdering, at udviklingen på det sociale område nødven-
diggør en løbende videre- og efteruddannelse af relevante medarbejdere. 
RUVU har derfor lagt til grund for vurderingen, at ansøgningen dokumen-
terer et behov for udbuddet af uddannelsen regionalt, herunder særligt 
op-kvalificering af medarbejdere på det sociale område i form af hele 

uddannelsen eller moduler heraf. 
 
RUVU har noteret sig, at Socialstyrelsen har opfordret UCN til at ansøge 
om udbud af uddannelsen med henblik på at sikre et udbud i UCN’s dæk-
ningsområde. 
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