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Godkendelse af dublering af kandidatuddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af dublering af kandidatuddannelse og efterfølgende indsigelse af 12. maj 2022 mod udkast til afslag af
28. april 2022 truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi (cand.merc.) i
Slagelse
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 SDU’s indsigelse mod RUVU’s vurdering af, at ansøgning
om kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi i Slagelse ikke opfylder prækvalifikationskriterierne.
RUVU vurderer på baggrund af oplysningerne i indsigelsen, at den samlede ansøgning opfylder prækvalifikationskriterierne.
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RUVU har lagt til grund for den fornyede vurdering, at indsigelsen påviser et lokalt
behov for uddannelsens dimittender blandt både større og mindre virksomheder
og aftagere på det regionale arbejdsmarked, samt påviser behovet for en overbygningsmulighed for SDU's HA-bachelorer, som kan sikre øget sammenhæng i
uddannelsessystemet. SDU har endvidere sandsynliggjort, at udbuddet ikke forventes at forringe vilkårene for øvrige udbud i regionen.”
Da SDU er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar oprettelse af udbuddet.
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bemærker, at godkendelsen af dubleringen
af udbuddet er betinget af, at rammerne for det eksisterende udbud, som det nye
udbud er en dublering af, fortsat er gældende.
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.
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