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Godkendelse af ny uddannelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,
truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af akademiuddannelse i naturvejledning
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, punkt 1. i bekendtgørelse nr. 1558 af
2. juli 2021 med senere ændring om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser og § 4 i bekendtgørelse
nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af
erhvervs-akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Da Københavns Universitet er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen
til oprettelse af uddannelsen.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30.
august 2017.
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Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 985 af 28. juni 2018 om
akademiuddannelser. Uddannelsen er endvidere omfattet af fælles studieordning,
der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelsens § 16.
Hovedområde:
Velfærd, undervisning og sundhed
Titel:
Uddannelsens titel fastlægges til:
Dansk:
Engelsk:

AU i naturvejledning
AP Degree of Nature Interpretation in Theory and Practice

Udbudssted:
Uddannelsen udbydes på Skovskolen Nødebo i Fredensborg.
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Sprog:
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.

Normeret studietid:
Efter § 6 i bekendtgørelse nr. 985 af 28. juni 2018 om akademiuddannelser fastlægges uddannelsens normering til 60 ECTS-point.

Takstindplacering:
Uddannelsen takstindplaceres på følgende niveau: Takst 8
Aktivitetsgruppekode 4217
Koder Danmarks Statistik:
UDD: 3877
AUDD: 3877

Censorkorps:
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes Censorkorps for Velfærd,
Undervisning og Sundhed.
Adgangskrav:
Jf. § 5 bekendtgørelse nr. 985 af 28. juni 2018 om akademiuddannelser er følgende adgangskrav gældende:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.
Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, jf. stk. 1, nr. 1, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.
Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen optager ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende
til adgangsbetingelserne i stk. 1. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, når denne anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne efter stk. 1, kan samtidigt anerkendes.
Med venlig hilsen
Camilla Badse
Specialkonsulent
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Nr. A8 - Ny uddannelse – prækvalifikation
Status på ansøgningen:
(Forår 2022)
Godkendt
Ansøger og udbudsKøbenhavns Universitet, Skovskolen (Nødebo, Fredensborg)
sted:
Uddannelsestype:

Akademiuddannelse

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

Naturvejledning

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

- AU i Naturvejledning
- Academy Profession (AP) Degree of Nature Interpretation in theory and
practice
Genansøgning: Nej
Velfærd, undervisning og sundhed
(ja/nej)
Antal ECTS:
Dansk
60 ECTS
http://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb67045666
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 bilag 4 med senere ændringer om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser.
RUVU vurderer, at ansøgningen påviser, at der er behov for uddannelsen,
bl.a. grundet et voksende fokus på og interesse for naturen. Dette må forventes også at afstedkomme en øget efterspørgsel efter personer med
kompetencer inden for naturvejledning og -formidling.
RUVU noterer sig, at Københavns Professionshøjskole er blevet hørt over
ansøgningen og ikke støtter op om etableringen af uddannelsen i regi af
Skovskolen, Københavns Universitet. Det er dog RUVU’s vurdering, at den
ansøgte uddannelse, der er en efter- og videreuddannelse med deltagerbetaling, vil være rettet mod en anden målgruppe end de beslægtede heltidsuddannelser, som Københavns Professionshøjskole udbyder. Uddannelsen vurderes således ikke at forringe vilkårene for eksisterende uddannelser i området. RUVU vil dog opfordre de to institutioner til et fremadrettet
samarbejde.
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