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10. december 2013

Udkast til afslag på godkendelse
Styrelsen for Videregående

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund
af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi SydVests ansøgning om godkendelse af dublering, truffet følgende udkast til afgørelse:
Afslag på godkendelse af nyt udbud af Designteknolog i Esbjerg
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser..
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Sagsbehandler

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen
ikke opfylder kriterium 2 om prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745
af 24. juni 2013, bilag 4.
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Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen
af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ui.dk
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist betragtes afslaget som endeligt.

Med venlig hilsen
Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Bilag 1: RUVUs vurdering
Ansøger:
Erhvervsakademi Sydvest
Uddannelse:
Erhvervsakademiuddannelse i tekstil, beklædning, design og business (Designteknolog
AK)
Udbudssted:
Esbjerg
Uddannelsessprog Dansk
Designteknolog er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, som kvalificerer den uddannede
Beskrivelse af
til selvstændigt at varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver
uddannelsen:
inden for tekstil, beklædning, design og business i forbindelse med design, produktion,
business, marketing og retail.
Eksisterende udbud

Erhvervsakademi SydVest i Sønderborg
KEA-Københavns Erhvervsakademi i København
University College Nordjylland i Aalborg
VIA University College i Herning

RUVU s vurdering

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr.
745 af 24. juni 2013.
Erhvervsakademiet søger om at dublere sit eksisterende udbud i Sønderborg med et nyt udbudssted i Esbjerg. Ansøger forventer at kunne optage 50 studerende på et nyt udbud i Esbjerg, hvilket ifølge ministeriets tal er ca. 2½ gange så mange som optaget i Sønderborg pr.
1. oktober 13. Ansøger har ikke foretaget en nærmere analyse af, hvilke konsekvenser et
udbud i Esbjerg kan have for det eksisterende udbud i Sønderborg. På nationalt plan er optaget på uddannelsen dimensioneret, således at der er centralt fastsat begrænsning på optaget
i de store byer, men ikke i Sønderborg og Herning. RUVU vurderer således, at der ikke er
basis for dublering af udbuddet af Sønderborg.
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