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Godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af University College Syds ansøgning om prækvalifikation 

af nyt udbud truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nyt udbud af diplom i offentlig forvaltning og  

administration (Haderslev) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 

2019 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.  
 

Da University College Syd er positivt institutionsakkrediteret gives god-

kendelsen til umiddelbar oprettelse af uddannelsen.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 

udbud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt 
som 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:  
Haderslev 
 

Sprog:  
Dansk.  
 
Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 

mailto:ucsyd@ucsyd.dk
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Nr. C11 - Nyt udbud/dublering – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: UC SYD, Campus Haderslev 
 

Uddannelsestype: Diplomuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Diplom i Offentlig forvaltning og administration (adm.d) 
- Diploma Degree in Public Administration 

Hovedområde: Samfundsfaglige område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 60 ECTS 

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

https://pkf.ufm.dk/flows/997a16226ea748e9e9c6761481013336  

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/offentlig-
forvaltning-og-administration  

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 

Diplomuddannelser har til formål at give viden og færdigheder til selvstændigt at 
varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for administrative, 
organisatoriske, samarbejdsmæssige, kommunikative, juridiske og økonomiske 
fagområder. Diplomuddannelsen henvender sig til medarbejdere, som er ansat 
inden for forskellige områder i den offentlige forvaltning.  
 

RUVU’s vurdering på mø-
det den 23. oktober 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørel-
se nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU finder, at relevansen af uddannelsen er sandsynliggjort i ansøgningen.  
 
RUVU ønsker endvidere at tilgodese den fleksible tilrettelæggelse inden for 
dækningsområdet. 
 
RUVU noterer sig endvidere, at der er tale om en betalingsbelagt efter- og vide-
reuddannelse, hvilket vil være med til at regulere efterspørgslen efter uddannel-
sen. 
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