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Udkast til afslag på godkendelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om prækvalifika-

tion af nyt udbud truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for  

service, turisme og hotel (Kolding) 

 
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. 853 af 12. august 2019, bilag 4.  

 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 
modtagelsen af afgørelsen. 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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Nr. C5 - Nyt udbud/dublering – prækvalifikation 

(efterår 2019) 

Status på ansøgningen:  

Afslag 

Ansøger og udbudssted: Erhvervsakademi Kolding  

 

Uddannelsestype: Erhvervsakademiuddannelse  

 

Uddannelsens navn 

(fagbetegnelse): 

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom 

AK) 

Den uddannedes titler på 

hhv. da/eng: 

- Serviceøkonom AK 

- AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management 

Hovedområde: Det økonomisk-merkantile område 

 

Genansøgning 

(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 

 

Antal ECTS: 120 ECTS 

Link til ansøgning på 

http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/3a6f6cf05090466194dbc1d4be00b969  

Link - Uddannelses-

Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/handelsogoekono

miskeuddannelser/serviceoekonom  

 

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 

På serviceøkonomuddannelsen får de studerende en viden om servicevirksom-

heders organisation, interesseområder, økonomiske strukturer og forretningsbe-

tingelser. De lærer fx om markeder, kunderelationer, innovation og strategi. De 

udvikler deres kommunikative, kulturelle, sproglige og personlige kompetencer. 

Uddannelsen er bygget op omkring 4 forskellige temaer, der samlet set vil ruste 

de studerende til en fremtidig karriere inden for service- og oplevelseserhvervet. 

Uddannelsen giver dem kompetencer til at designe og udvikle serviceydelser på 

det operationelle og taktiske niveau. 

RUVU’s vurdering på mø-

det den 23. oktober 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne som fastsat i bekendt-

gørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 

Det noteres, at der er tale om en uddannelse med en forholdsvis høj ledighed, 

særligt i de nærliggende udbud, Vejle og Odense. 

RUVU vurderer på den baggrund, at behovet for serviceøkonomer på det regio-

nale arbejdsmarked er dækket af de eksisterende udbud. 
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