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Godkendelse af dublering af udbud 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af University College Syddanmarks ansøgning om godkendelse af duble-

ring af udbud truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af udbud af professionsbachelor i ergoterapi  

(Haderslev) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-

gående uddannelser med senere ændringer, og § 3 i bekendtgørelse nr. 271 af 2. 

marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademi-

uddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomud-

dannelser.  

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 501 af 30. maj 2016 om 

uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi.  

 

Da University College Syddanmark er positivt institutionsakkrediteret gives god-

kendelsen til umiddelbar oprettelse af udbuddet. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag nedenfor. 

 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i Haderslev 

 

Sprog: 

Dansk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Badse 

 

Specialkonsulent 
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Nr. D3 – Dublering – prækvalifikation 
(forår 2021) 

Ansøger og ud-
budssted: 
 

UCSYD, Haderslev 

Uddannelses-

type: 
 

Professionsbachelor 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Ergoterapi  

Den uddanne-
des titler på hhv. 
da/eng: 

Dansk: Professionsbachelor i ergoterapi 
Engelsk: Bachelor of Occupational Therapy  

Hovedområde: Sundhedsfaglige område Genansøgning: 

(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal 
ECTS: 

210 ECTS 

Link til ansøg-
ning på 
http://pkf.ufm.dk
: 

http://pkf.ufm.dk/flows/83fc54461ecd40b8cce1caf5930260b9 
 
 

RUVU's vurde-
ring 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 

 
UCSYD har sandsynliggjort, at en dublering af udbuddet i Esbjerg til Ha-
derslev vil muliggøre en bedre og bredere rekruttering fra Region Syd, li-
gesom udnyttelsen af praktikpladserne i hele regionen vil kunne udnyttes 
bedst muligt. RUVU har desuden noteret sig, at UCSYD ønsker at styrke 
det sundhedsfaglige miljø på deres campus i Haderslev.  

http://pkf.ufm.dk/flows/83fc54461ecd40b8cce1caf5930260b9

