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Modtager(e): Udvalget for Uddannelse  Notat 

Intern proces for sammenlægning af uddannelser 
 
 

En ændring af hhv. akkrediteringsloven og akkrediteringsbekendtgørelsen giver uni-
versiteterne mulighed for at sammenlægge eksisterende uddannelser uden prækvali-
fikation, såfremt initiativet godkendes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Med 
muligheden for sammenlægning gives universiteterne mulighed for at udvikle på ek-
sisterende uddannelser. Forud for ansøgning i Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
skal initiativet godkendes på AU i overensstemmelse med den interne proces beskre-
vet nedenfor.  

Lovgrundlag 
Undtagelse om prækvalifikation ved sammenlægning af uddannelser fremgår af ak-
krediteringsloven (LOV nr 173 af 02/03/2018) § 18, stk. 3 og 4. 
 

§ 18. (…) 

stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved en sammenlægning af eksisterende uddan-
nelser, medmindre sammenlægningen medfører en udvidelse af de sammenlagte 
uddannelsers formål og erhvervssigte og udvidelsen har væsentlige negative konse-
kvenser for arbejdsmarked og rekrutteringsgrundlag for eksisterende beslægtede 
uddannelser og uddannelsesudbud. 

Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for sammenlægning af 
uddannelser uden forudgående prækvalifikation, herunder lukning af uddannelser 
og andre forhold ved sammenlægning af uddannelser, jf. stk. 3. 
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Betingelserne for sammenlægning af uddannelser uden forudgående prækvalifikation 
fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsens (BEK nr 852 af 03/07/2015) § 19. 

§ 19. Uddannelsesinstitutionerne kan ansøge om at sammenlægge to eller flere uddan-
nelser uden prækvalifikation, når: 
1) Uddannelsesinstitutionen er eneudbyder af de uddannelser, der ønskes sammenlagt. 
2) Alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser efter centralt fastlagte ud-
dannelsesbekendtgørelser, er enige om, at to eller flere uddannelser ønskes sammenlagt. 
  
Stk. 2. Sammenlægningen kan ske uden prækvalifikation, når den uddannelse, der etab-
leres ved sammenlægningen, efter sit formål og erhvervssigte ikke forventes at have væ-
sentlige negative konsekvenser for eksisterende beslægtede uddannelser. Godkendelse af 
sammenlægning uden prækvalifikation sker på betingelse af lukning af de uddannelser, 
der indgår i sammenlægningen. 

Stk. 3. Institutionen indsender oplysninger om sammenlægningen til brug for uddannel-
ses- og forskningsministerens vurdering og eventuelle godkendelse af den sammenlagte 
uddannelse samt optagelse i ministeriets uddannelsesregister for videregående uddan-
nelser. Oplysningerne skal omfatte følgende: 

1) Forslag til titel, adgangskrav, hovedområde, normeret studietid, udbudssprog, ud-
budssted og takstindplacering for den nye, sammenlagte uddannelse og tilsvarende op-
lysninger for de uddannelser, der indgår i sammenlægningen. 

2) Redegørelse for baggrunden og formålet med sammenlægningen. 

3) Vurdering af beskæftigelses- og videreuddannelsesmuligheder for dimittender fra 
den sammenlagte uddannelse samt anslået årligt optag. 

Der kan søges om sammenlægning af uddannelser i Styrelsen for Forskning og Ud-
dannelse årligt med ansøgningsfrist d. 15. september.  

Intern proces for sammenlægning af uddannelser 
Da sammenlægningen sker på betingelse af lukning af de eksisterende uddannelser, 
kan sammenlægning kun søges, såfremt der foreligger en intern godkendelse af luk-
ning fra rektor. Idet sammenlægning påvirker AU’s samlede uddannelsesportefølje 
involveres Udvalget for Uddannelse i en skriftlig høring forud for Rektors godken-
delse. På den måde sikres det, at alle interne formalia er sikret inden ansøgning i Sty-
relsen. Gives der afslag på ansøgningen om sammenlægning, bortfalder rektors god-
kendelse af lukningen, såfremt fakultetet ønsker at fortsætte de eksisterende udbud. 

Den interne godkendelse af sammenlægning sker efter anmodning fra Dekanen til 
rektor. Anmodningen sendes til Uddannelsesstrategisk Sekretariat, der sender den i 
skriftlig høring til Udvalget for Uddannelse i to uger. Efter høringen orienteres fakul-
tetet, og der gives mulighed for eventuelle justeringer. På baggrund heraf udarbejder 
Uddannelsesstrategisk Sekretariat en samlet indstilling, der sendes sammen med an-
modningen til Rektor. Rektor godkender sammenlægning og lukning umiddelbart 
forud for fremsendelse af ansøgning til Styrelsen 1. september.  
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Der er krav om, at relevante interessenter er blevet inddraget i processen forud for 
anmodningen, herunder som minimum studienævn, aftagerpanel og censorformand. 

Som det fremgår af lovgrundlaget er der yderligere følgende præmisser for sammen-
lægning: 

- Der må ikke være væsentlige ændringer i det samlede formål og erhvervssigte, 
herunder heller ikke væsentlige ændringer i den samlede kompetenceprofil. 

- Sammenlægningen må ikke have negative konsekvenser for arbejdsmarked 
og rekrutteringsgrundlag for eksisterende beslægtede uddannelser og uddan-
nelsesudbud. 

- Den sammenlagte uddannelse vil have et sæt adgangskrav og én titel 

Indhold af anmodningen om sammenlægning af uddannelser 
Anmodning om sammenlægning indeholder to dokumenter; dels et anmodningsbrev 
fra dekanen til Rektor, dels et udkast til ansøgning om sammenlægning til Styrelsen. 
Nedenfor fremgår minimumskrav til den samlede anmodning.  
  

1. Anmodningsbrev med interne overvejelser om sammenlægningen 
• Kort indledning, der beskriver sammenlægningen 
• Strategiske og økonomiske overvejelser 
• Kort beskrivelse af processen vedr. inddragelse af relevante interessenter  

 
2. Udkast til ansøgning om sammenlægning (til Styrelsen) 
• Baggrund og formål med sammenlægning. Hvis det er relevant, skal ændrin-

ger i strukturen og kompetenceprofilen beskrives med afsæt i, at der ikke er 
væsentlige ændringer i formål og erhvervssigte. 

• Uddannelsesoplysninger (for hhv. de eksisterende og den ”nye” uddannelse) 
a. Navnet på uddannelsen 
b. Titel/betegnelse 
c.  Adgangskrav 
d. Hovedområde  
e. Normeret studietid 
f. Udbudssprog   
g. Udbudssted 
h. Takst 
i. censorkorps 

• Vurdering af beskæftigelses- og videreuddannelsesmuligheder – herunder 
forventet årligt optag. I vurderingen skal det sandsynliggøres, at uddannelsen 
ikke får negative konsekvenser for arbejdsmarked og rekrutteringsgrundlag 
for eksisterende beslægtede uddannelser og uddannelsesudbud. 

• Angivelse af eksisterende uddannelser der lukkes, og en afviklingsplan for 
disse, der som minimum skal forholde sig til de spørgsmål, som Styrelsen 
stiller ved lukning af en uddannelse. Se brev fra Styrelsen. 

 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Akkreditering/Brev_til_universiteter_om_oplysning_ved_nedlukning_af_uddannelser_DOK1245618.pdf
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Det skal fremgå tydeligt, hvornår sammenlægningen ønskes at træde i kraft og 
dermed hvornår den sammenlagte uddannelse overtager optagelsen. Når sam-
menlægningen er godkendt af Styrelsen, kan de eksisterende uddannelser ikke 
længere udbydes. 

Intern procesplan 2018 

Tidspunkt Indhold Deltagere 
20. august 
2018 

 

Fakultetet fremsender anmodning 
om sammenlægning til Uddannelses-
strategisk Sekretariat.  Anmodningen 
er udarbejdet efter gældende krav og 
godkendt af Dekanen. 

Fakultetet, Uddannel-
sesstrategisk Sekreta-
riat 

22.-5. septem-
ber 2018 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat 
sender anmodningen i høring til Ud-
valget for Uddannelse (to ugers 
skriftlig høring).  

Udvalget for Uddan-
nelse 

5. september 
2018 

Fakultetet orienteres om høringssvar  Fakultetet 

10. september 
2018 

Frist for fremsendelse af justeret an-
modning til Rektor- herunder færdig 
ansøgning til Styrelsen (sendes til 
Uddannelsesstrategisk Sekretariat). 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat 
udarbejder samlet indstilling til Rek-
tor 

Fakultetet, Uddannel-
sesstrategisk Sekreta-
riat 

11. september 
2018 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat 
fremsender anmodning samt indstil-
ling til Rektor til godkendelse. 

Rektor, Uddannelses-
strategisk Sekretariat 

17. septem-
ber 2018 

Ansøgningsfrist til Styrelsen for 
Forskning og Uddannelse 

Uddannelsesstrategisk 
Sekretariat 

Efterår 2018 Forventet afgørelse fra Styrelsen for 
Forskning og Uddannelse 

 

 


