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Udkast til afslag på godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, 
truffet følgende afgørelse: 
 

Afslag på ny masteruddannelse i ansvarlig virksomhedspraksis (Odense) 
 
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 ansøgningen 
ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 
af 2. juli 2021 med senere ændring. 
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagel-
sen 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 
 
Camilla Badse 
Specialkonsulent 
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Nr. A 9 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2021) 

Ansøger og udbuds-
sted: 
 

Syddansk Universitet, Campus Odense 

Uddannelsestype: 
 

Masteruddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Ansvarlig Virksomhedspraksis 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Master i Ansvarlig Virksomhedspraksis 
- Master of Responsible Business Practice 

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøg-
ning: 
(ja/nej) 

nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

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

https://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce5711e6b9  

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

 
RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021, bilag 4, med senere ændring. 
 
RUVU finder, at uddannelsens indhold ikke har ændret sig afgørende 
sammenlignet med den tidligere ansøgning, hvor der blev søgt om uddan-
nelsen som akademisk overbygningsuddannelse. Derfor fastholder RUVU, 
at der ikke ses et aktuelt behov for uddannelsen, som ikke allerede dækkes 
af en række andre uddannelser på markedet. 
 


