Afgørelsesbrev

Erhvervsakademi Dania
eadania@eadania.dk

Udkast til afslag på godkendelse

27. april 2022

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet
følgende afgørelse:

Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
Uddannelsesudbud og Optag

Afslag på udbud af bygningskonstruktør, professionsbachelor i
bygningskonstruktion (Randers)
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udgang for vurdering af udbud
af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag nedenfor.

Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 7231 7800
www.ufm.dk
CVR-nr. 3404 2012

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.

Sagsbehandler
Kevin Gønge
Tel. 72 31 78 51
kevg@ufm.dk

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk

Ref.-nr.
22/05032-2

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. C2 - Nyt udbud – prækvalifikation
(Forår 2022)
Erhvervsakademi Dania (Randers)

Uddannelsestype:

Professionsbacheloruddannelse

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

Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion

Sprog:

- Professionsbachelor i bygningskonstruktion
- Bachelor of Architectural Technology and Construction Management
Genansøgning
Det tekniske område
(J/N):
Antal ECTS: 210 ECTS
Dansk

Nej

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

http://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb67043754

Link - UddannelsesGuiden:

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknolo
giskeudd/oevrigetekniskeuddannelser/bygningskonstruktoer

RUVU’s vurdering på
møde d. 18. marts 2022

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke 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.
RUVU har noteret sig, at der er indkommet to indsigelser fra hhv. UCN og VIA i
forhold til ansøgningen.
RUVU vurderer, at det er påvist, at der er regional efterspørgsel efter bygningskonstruktører. RUVU finder det dog væsentligt, at VIA allerede udbyder uddannelsen i
dækningsområdet, og derfor har et eksisterende fagligt miljø og et solidt samarbejde med aftagerfeltet i regionen. Derudover har VIA 30 praktikpladser i Randers og
nærliggende kommuner. Det vurderes således, at et udbud af uddannelsen fra Erhvervsakademi Dania i Randers vil forringe vilkårene for VIA’s udbud af bygningskonstruktør i regionen.
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Afgørelsesbrev

Erhvervsakademi Dania
eadania@eadania.dk

Endeligt afslag på godkendelse af nyt udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse af nyt udbud og
efterfølgende indsigelse af 11. maj 2022 mod udkast til afslag af 28. april 2022
truffet følgende afgørelse:
Afslag på udbud af bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion (Randers)
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 Erhvervsakademi Danias indsigelse mod RUVU’s vurdering af, at ansøgning om nyt udbud af bygningskonstruktør i Randers ikke opfylder
prækvalifikationskriterierne.

14. juni 2022
Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
Uddannelsesudbud og Optag
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 7231 7800
www.ufm.dk
CVR-nr. 3404 2012
Sagsbehandler
Kevin Gønge
Tel. +45 72 31 78 51
kevg@ufm.dk
Ref.-nr.
22/05032-2

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 væsentligt, at VIA allerede udbyder uddannelsen i
dækningsområdet, og derfor har et eksisterende fagligt miljø og et solidt samarbejde med aftagerfeltet i regionen. Det vurderes således fortsat, at et udbud af
uddannelsen fra Erhvervsakademi Dania i Randers vil forringe vilkårene for VIA’s
udbud af bygningskonstruktør i regionen.”
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 ændringer, bilag 4.
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Med venlig hilsen

Kevin Gønge
Specialkonsulent

Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
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