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Rektor Anders Graae Rasmussen 

 

 

Kære Anders Graae Rasmussen 

 

På baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias 

ansøgning om godkendelse af nyt udbud er der truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på nyt udbud af professionsbachelor (overbygning) i 

produktudvikling og teknisk integration (Randers) 

 

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

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

 

Ved afslaget er der 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 

modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk. Ved 

spørgsmål til afgørelsen kan der ligeledes rettes henvendelse hertil.  

 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist, 

betragtes afslaget som endeligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Christina Egelund 

 

 

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

 

Nr. C5 – Nyt udbud – prækvalifikation 
(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Afslag 

Ansøger og 
udbudssted: 

Erhvervsakademi Dania (Randers) 
 

Uddannelsestype: Professionsbacheloruddannelse (overbygning) 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og 
teknisk integration 

Den uddannedes 
titler på hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk 
integration 

- Bachelor of Product Development and Integrative 
Technology 

Hovedområde: Tekniske område  Genansøgning (J/N): Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal 
ECTS: 

90 ECTS 

Link til ansøgning på 
pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a6015764781425c3 
 

Link - 
UddannelsesGuiden: 

https://www.ug.dk 

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

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke 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 bemærker, at uddannelsen er ledighedsbaseret 

dimensioneret, men at ansøgningen skal ses i lyset af, at 

Erhvervsakademi Aarhus har lukket sit udbud af uddannelsen 

i Aarhus. Dania har i ansøgningen lagt op til et begrænset 

optag på 15 studerende årligt, men RUVU kan samtidig 

konstatere, at tilgangen på EAAA’s dansksprogede udbud af 

Produktudvikling og teknisk integration i Aarhus har været 

mindre end 15 studerende årligt siden 2017.  

 

RUVU hæfter sig ved, at der er høj ledighed blandt 

uddannelsens dimittender og vurderer, at behovsanalysen 

kun indikerer et begrænset behov for uddannelsens 

dimittender. 

 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a6015764781425c3
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/overbygningsuddannelser/produktudvikling-og-teknisk-integration

