Afgørelsesbrev

Professionshøjskolen Absalon
phabsalon@phabsalon.dk

Godkendelse af nyt udbud af eksisterende uddannelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Professionshøjskolen Absalons ansøgning om godkendelse af nyt udbud
truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af nyt udbud af akademiuddannelsen i sundhedspraksis
(Roskilde)

27. april 2022
Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
Uddannelsesudbud og Optag
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 7231 7800

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 med
senere ændring om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og
godkendelse af videregående uddannelser og § 3 i bekendtgørelse nr. 271 af 22.
marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.

www.ufm.dk

Da Professionshøjskolen Absalon er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar oprettelse af udbuddet.

Ref.-nr.
22/05032-4

CVR-nr. 3404 2012
Sagsbehandler
Camilla Badse
Tel. 72 31 86 16
cba@ufm.dk

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor.
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30.
august 2017.
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bemærker, at uddannelsen tidligere er godkendt til udbud, og at uddannelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 985 af 28. juni
2018 om akademiuddannelser.
Styrelsen gør opmærksom på, at uddannelsen skal følge de regler, som er fastsat
om uddannelsen i bekendtgørelsen. 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 bekendtgørelse, som finder anvendelse fx i forhold til titler, adgangskrav m.v.
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Udbudssted:
Roskilde
Sprog:
Dansk

Med venlig hilsen
Camilla Badse
Specialkonsulent
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Ansøger og udbudssted:

Nr. C4 - Nyt udbud – prækvalifikation
(Forår 2022)
Professionshøjskolen Absalon (Roskilde)

Uddannelsestype:

Akademiuddannelse

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

Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Sprog:

- AU i Sundhedspraksis
- Academy Profession (AP) Degree in Health Practice
Genansøgning
Velfærd, undervisning og sundhed
(J/N):
Antal ECTS:
Dansk
60 ECTS

Nej

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

http://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb670510c8

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

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/akademiuddannelser/velfaerdundervissund/akad
emiuddannelsen-i-sundhedspraksis

RUVU vurderer, at der er tale om en velunderbygget behovsanalyse, der påviser
et behov for videre- og efteruddannelsestilbud rettet mod personer inden for bl.a.
social- og sundhedsområdet i Roskilde. Desuden lægges der vægt på, at udbuddet forankres på et udbudssted med et relevant fagligt miljø og uddannelsesudbud.
RUVU har noteret sig, at Professionshøjskolen Absalon forud for ansøgningen
har haft en dialog med Erhvervsakademi Zealand, og vil gerne opfordre de to
institutioner til forsat dialog og samarbejde.
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