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Rektor Anne Storm Rasmussen 

 

 

 

Kære Anne Storm Rasmussen 

 

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 ny akademiuddannelse i bæredygtighed og 

grøn omstilling (Aarhus) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændring) 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. 

 

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

videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor. 

 

Det bemærkes, at uddannelsen endvidere er ansøgt som en ny uddannelse, og at 

uddannelsen vil blive fastsat i bekendtgørelse nr. 1006 af 23. juni 2022 om 

akademiuddannelser. Det er derfor en forudsætning for godkendelsen, at 

uddannelsen og dennes studieordning opfylder uddannelsesreglerne, som de 

bliver fastsat heri. 

 

Sprog: 

Dansk. 

 

Med venlig hilsen 

 
Christina Egelund 

 

Bilag: Bilag 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 
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Bilag 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 

 

Nr. B2 – Nyt udbud af ny uddannelse – 
prækvalifikation 

(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og 
udbudssted: 

Erhvervsakademi Aarhus (Aarhus) 
 

Uddannelsestype: Akademiuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Bæredygtighed og grøn omstilling 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- AU i bæredygtighed og grøn omstilling 
- Academy Profession (AP) Degree in Sustainability 

and Green Transition 

Hovedområde: Det merkantile område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 60 ECTS 

Link til ansøgning 
på pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478139c5
4 
 

RUVU’s vurdering 
på møde d. 24. 
oktober 2022:  

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som 

fastsat i bilag 4 i bekendtgørelse om akkreditering af 

videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med 

senere ændring). 

RUVU har noteret sig, at Copenhagen Business Academy, 

IBA Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsakademi Aarhus i 

fællesskab har udarbejdet en behovsanalyse, og at CBA og 

IBA derfor samtidig ansøger om udbud i hhv. København og 

Kolding. 

RUVU lægger i sin vurdering vægt på, at ansøgningen 

fremstår velunderbygget og finder det positivt, at 

institutionerne løbende har tilpasset uddannelsens profil på 

baggrund af input og kommentarer fra relevante aftagere. 

RUVU finder det endvidere sandsynliggjort, at der på 

landsplan er behov for en efteruddannelsesmulighed med 

fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, og vurderer 

derfor samlet set, at der vil være efterspørgsel efter 

uddannelsen. 

 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478139c54
http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478139c54

