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Kære Rasmus Helleberg Frimodt 

 

På baggrund af gennemført prækvalifikation af Zealand – Sjællands 

Erhvervsakademis ansøgning om godkendelse af nyt udbud og efterfølgende 

indsigelse af 27. januar 2023 har jeg truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på nyt udbud af professionsbacheloruddannelse (overbygning) i e-

handel (Næstved) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse om akkreditering af 

videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående 

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

 

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

videregående uddannelser (RUVU): 

 

”RUVU har fået forelagt Zealand – Sjællands Erhvervsakademis indsigelse mod 

RUVU’s vurdering af, at ansøgning om nyt udbud af PB(O) i e-handel ikke opfylder 

prækvalifikationskriterierne. 

RUVU vurderer, at uddannelsesinstitutionens indsigelse ikke indeholder 

væsentlige nye oplysninger, der kan lægges til grund for en ændret vurdering af 

ansøgningen. 

RUVU finder det fortsat afgørende, at der på nuværende tidspunkt foreligger 

meget få ledighedsdata for uddannelsen, og at der over de seneste år er godkendt 

flere nye udbud af uddannelsen, hvilket har ført til en markant tilgangsudvikling for 

uddannelsen på landsplan.  

RUVU er fortsat bekymret for, om arbejdsmarkedet kan absorbere denne 

markante tilgangsudvikling og vurderer derfor et behov for at afvente 

konsoliderede ledighedstal, før der godkendes nye udbud. Det vil også være 

relevant at supplere nye ledighedsdata med data for forgæves rekrutteringer 

blandt relevante virksomheder i området. RUVU noterer sig desuden, at flere 

overbygningsmuligheder på det merkantile område pt. er ledighedsbaseret 

dimensioneret som følge af høj ledighed.” 

 

Ved afslaget er der lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen ikke 

opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bilag 4 i bekendtgørelse nr. 

1558 af 2. juli 2021 med senere ændring. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Christina Egelund 
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