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Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Erhvervsakademis ansøgning om nyt udbud truffet følgende
afgørelse:

Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
Uddannelsesudbud og Optag

Godkendelse af dublering af udbud af uddannelsen til professionsbachelor i
økonomi og informationsteknologi (Hillerød)

Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 7231 7800

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), og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af
22. marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Da Københavns Erhvervsakademi er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar oprettelse af udbuddet.
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Camilla Badse
Tel. +45 72 31 86 16
cba@ufm.dk
Ref.-nr.
22/05033-5

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor.
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019.
Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 2673 af 28.
december 2021 om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, og af bekendtgørelse nr. 36 af 13. januar 2022 om
adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
Styrelsen gør opmærksom på, at uddannelsen skal følge de regler, som er fastsat
om uddannelsen i disse bekendtgørelser. Det betyder, at hvis der måtte være
uoverensstemmelser omkring det i ansøgningen anførte om uddannelsen og bekendtgørelsens regler, så er det de centralt fastsatte regler i ovenstående bekendtgørelser, som finder anvendelse fx i forhold til titler, adgangskrav m.v.
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Udbudssted:
Hillerød
Sprog:
Dansk

Med venlig hilsen
Camilla Badse
Specialkonsulent
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Ansøger og udbudssted:

Nr. D5 - Dublering – prækvalifikation
(Forår 2022)
Københavns Erhvervsakademi, Hillerød

Uddannelsestype:

Professionsbachelor

Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi

Sprog:

- Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi
- Bachelor of Business Economics and Information Technology
Genansøgning
Det økonomiske område
(J/N):
Antal ECTS:
Dansk
210 ECTS

J

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

http://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb6700ef40

RUVU’s vurdering på møde d. 18. marts

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021, bilag 4, med senere ændring om akkreditering af
videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser.

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/oekonomiskme
rkantileuddannelser/oekonomi-og-informationsteknologi

RUVU vurderer, at det regionale behov for uddannelsen er velunderbygget i
ansøgningen bl.a. gennem inddragelse af relevante lokale virksomheder.
RUVU noterer sig, at ansøgningen bunder i ønsket om at flytte studiepladser fra
uddannelsen i København til Hillerød.
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