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Kære Jens Ringsmose 

 

På baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning 

om godkendelse af ny uddannelsesfilial er der truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af ny uddannelsesfilial af kandidatuddannelse i idræt og 

sundhed (Esbjerg) 

 

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). 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes 

studieordning opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 2285 af 

1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid 

(uddannelsesbekendtgørelsen). 

 

Da Syddansk Universitet er positivt institutionsakkrediteret, gives godkendelsen til 

umiddelbar oprettelse af uddannelsesfilialen. 

 

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

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

 

Ved spørgsmål til afgørelsen kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kontaktes 

på pkf@ufm.dk.  

 

Godkendelsesperiode: 

Godkendelsen er gældende seks år fra første annoncerede optag, dog senest 

inden for 2 år efter 2023. 

 

Sprog: Dansk. 

 

Med venlig hilsen 

 
Christina Egelund 

 

mailto:pkf@ufm.dk
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Bilag 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 

 

Nr. F1 – Ny uddannelsesfilial – 
prækvalifikation 

(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og 
udbudssted: 

Syddansk Universitet (Esbjerg)  
 

Uddannelsestype: Kandidatuddannelse 
 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Idræt og sundhed 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Cand.scient. i idræt og sundhed 
- Master of Science (MSc) in Sports Science and 

Health 

Hovedområde: Sundhedsvidenskab 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 120 ECTS 

Link til ansøgning 
på pkf.ufm.dk  

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478120c2f 
 

Link – 
Uddannelses-
Guiden 

UddannelsesGuiden 
 

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 lægger i sin vurdering vægt på, at der er tale om en 

specialisering inden for konkurrence- og eliteidræt, som 

støttes af et lokalt engagement.  

RUVU har noteret sig, at uddannelsen er ledighedsbaseret 

dimensioneret, og RUVU lægger til grund for sin vurdering, at 

SDU forventer at tage pladserne inden for egen ramme. 

Ved vurderingen af ansøgningen deltog RUVU-medlem Stina 

Vrang Elias ikke. 

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478120c2f
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/oevrigenaturvidenskab/idraet

