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Godkendelse af nyt udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Aarhus’ ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud
truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen som urban
landskabsingeniør (Campus Sønderhøj, Aarhus)
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i akkrediteringsbekendtgørelsen (nr. 1558 af
2. juli 2021 med senere ændringer), og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts
2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Da Erhvervsakademi Aarhus er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar oprettelse af udbuddet.

8. november 2021
Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
Uddannelsesudbud og Optag
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 7231 7800
www.ufm.dk
CVR-nr. 3404 2012

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor.
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019.

Sagsbehandler
Camilla Badse
Tel. +45 72 31 86 16
cba@ufm.dk
Ref.-nr.
21/30466-8

Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1162 af 10.
juli 2020 om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
Udbudssted:
Campus Sønderhøj, Aarhus
Sprog:
Dansk
Dimensionering/maksimumramme/kvote:
Erhvervsakademi Aarhus meddeles et højeste optag (maksimumsramme) på 30
studerende årligt inkl. overbooking, indtil der foreligger tilstrækkelig dokumentation
for dimittendernes beskæftigelse.

Med venlig hilsen
Camilla Badse
Specialkonsulent
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Ansøger og udbudssted:

Nr. C7 - Nyt udbud– prækvalifikation
(efteråret 2021)
Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus

Uddannelsestype:

Professionsbachelor

Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:

Professionsbachelor som urban landskabsingeniør

Hovedområde:

Det tekniske område

Sprog:

Dansk

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

http://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce57117a44

RUVU’s vurdering på
møde
d. 12. oktober 2021

- Professionsbachelor som urban landskabsingeniør
- Bachelor of Urban Landscape Engineering

Antal ECTS:

Genansøgning
(J/N):
240 ECTS

N

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/oevrigetekniskeuddannelser/urban-landskabsingenioer
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021, bilag 4, med senere ændringer om akkreditering
af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser.
Der lægges til grund for vurderingen, at det er godtgjort, at der er behov for udbuddet af uddannelsen.
RUVU vurderer, at der har været gennemført en behovsafdækning, der har involveret mange aftagere. RUVU stiller sig dog skeptisk over for ansøgningens
afdækning af rekrutteringsgrundlagets størrelse og ikke mindst af behovet for
dimittender. RUVU vil derfor anbefale, at der sættes et loft over optaget på uddannelsen.
RUVU vurderer endvidere, at ansøgningen sandsynliggør, at udbuddet ikke
forringer vilkårene væsentligt for det eksisterende udbud af uddannelsen eller
for beslægtede uddannelser og udbud.
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