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Udkast til afslag på godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af dublering af udbud
truffet følgende afgørelse:
Afslag på dublering af kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi (Slagelse)
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udgang for vurdering af udbud
af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag nedenfor.
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.
SDU opfordres til at arbejde videre med planerne om at etablere en kandidatuddannelse i Slagelse, der både er relevant for det regionale arbejdsmarked og giver
videreuddannelsesmuligheder for de eksisterende bacheloruddannelser, som
SDU udbyder i Slagelse.
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk

27. april 2022
Uddannelses- og
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Tel. 7231 7800
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Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist
betragtes afslaget som endeligt.

Med venlig hilsen
Kevin Gønge
Specialkonsulent
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Ansøger og udbudssted:

Nr. D1 - Dublering – prækvalifikation
(Forår 2022)
Syddansk Universitet, campus Slagelse

Uddannelsestype:

Kandidatuddannelse

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

Kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi

Sprog:
Link til ansøgning på
http://pkf.ufm.dk:
Link - UddannelsesGuiden:
RUVU’s vurdering på møde d. 18. marts 2022

- Cand.merc.
- Master of Science (Msc) in Economics and Business Administration
Genansøgning
Samfundsvidenskab
(J/N):
Antal ECTS:
Dansk
120 ECTS

J

https://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb6703f090
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/kandidatuddann
elser/samfundsvidenskabeligekandidatuddannelser/erhvervsoekonomi/erhvervsoe
konomi-candmerc
RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021, bilag 4, med senere ændring.
RUVU noterer sig, at der er tale om en genansøgning, hvor uddannelsessproget
i den aktuelle ansøgning er dansk.
RUVU finder, at ansøgningens behovsundersøgelse hovedsageligt har fokus på
større virksomheders behov. Dette vurderer RUVU ikke modsvares af det fokus,
som uddannelsen jf. ansøgningen har på behovet for dimittender blandt regionens SMV’er. RUVU vurderer således, at behovsundersøgelsen ikke understøtter, at uddannelsen vil opfylde behovet.
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