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VIAs institutionsplan 
& kort orientering om udfasning 
af engelsksprogede uddannelser
Oplæg for KKR Midtjylland 11. februar 2022
v. Gitte Sommer Harrits, prorektor
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Institutionsplanen er pålagt VIA ifm. aftalen Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele 
Danmark

Institutionsplanen er VIAs svar på to bundne opgaver: 
1. Udflytning af 150-200 eksisterende studiepladser og etablering af 220 nye studiepladser 

på velfæ rdsuddannelserne 
2. Udflytning af eksisterende studiepladser på øvrige uddannelser i Aarhus – mellem 5 og 10 

procent. 
– Derudover kan vi indsende vores bud på nye uddannelser og tiltag. 

Mulighed for etableringstilskud.



VIAs principper i arbejdet med planen
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Vi styrker vores eksisterende campusmiljøer
og opretter som udgangspunkt ikke udbud på nye adresser.

Vi prioriterer balancemellem geografisk spredte udbud 
og campusser af en tilpas og bæredygtig størrelse.

Vi flytter og opretter pladser på de uddannelser, 
hvor vi forventer, at vi bedst kan fylde dem.

Vi placerer studiepladser på de campusser, hvor der er det bedste 
rekrutteringsgrundlag –primært Randers og Horsens. 
Samtidig styrker vi rekrutteringen især i vest. 

Den enkelte uddannelse vil opleve udflytning i samlede ryk 
–mens det for hele VIA vil blive en løbende udflytning frem mod 2030



Overordnet om 
udflytning og nye pladser
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– Vi fastholder alle uddannelser, vi udbyder i dag 

– Vi udflytter/nedskalerer 6 procent af studiepladserne i Aarhus*  

– Vi  ønsker at udbyde yderligere tre uddannelser samt oprette én 
uddannelsesfilial af eksisterende uddannelser samt nye udbud af 
eksisterende uddannelser. 

– Vi søger at styrke rekrutteringen til Holstebro, Nr. Nissum og Skive mhp. at 
fylde eksisterende studiepladser op. Så vi på sigt forhåbentlig kan flytte flere 
studiepladser til særligt Holstebro.

– Vi vil udvikle hybride uddannelsesmuligheder som supplement til 
netuddannelser, så studerende kan bo med afstand til en campus og tæt på 
lokale praktikpladser og samtidig have adgang til faglige læringsmiljøer. 

* ift. 2019-tal eksklusiv de fire store velfærdsuddannelser
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Udflytning og nye pladser 
på velfærdsuddannelserne
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Udflytning og nye studiepladser
Udflytning

Uddannelse Antal pladser År Flytning til by Bemærkning

Læ rer 35 2023 Horsens

Ny uddannelsesfilial t ilknyt tet  
udbuddet  i Silkeborg med fokus på 
praksisfaglighed.

Pæ dagog 45 2023+2027-2030 Horsens og Randers
Flyt tes  t il eksis terende udbud i 
Øst jylland.

Socialrådgiver 70 2025-2027 Randers  eller Horsens Nyt  udbud.

Nye pladser

Uddannelse Antal pladser År By Bemærkning

Sygeplejerske 28 2022 Viborg
Opret tes  på VIAs eksis terende 
netuddannelse.

Sygeplejerske 40 2023-2024 Herning Ansøgning om fuldt  udbud i Herning.

Pæ dagog 50 2023+2027-2030 Horsens og Randers Opret tes  på eksis terende udbud.

Læ rer 35 2027-2029 Horsens

Forøget  optag på ny 
uddannelsesfilial t ilknyt tet  udbuddet  
i Silkeborg.

Socialrådgiver 70 2027-2029 Randers  eller Horsens Nyt  udbud.
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Udflytning, nedskalering og nye pladser 
på øvrige uddannelser



Den politiske aftale 
Øvrige uddannelser
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På øvrige uddannelser skal vi flytte op til 10 procent af eksisterende 
studiepladser fra Aarhus og ud. 

Det svarer til, at vi skal udflytte op til 134 pladser i forhold til optaget i 2019. 
Siden 2019 er der dog sket ændringer i optaget på flere uddannelser, og der 
er kommet nye uddannelser til. Derfor vil antallet i praksis blive noget højere. 

Vi har mulighed for –frivilligt –at byde ind med forslag til nye udbud og 
uddannelser, som ikke tæller med i regnestykket for udflytning. 



   
    

 

  
     

11. februar 2022
9

VIA byder ind med 
6 procent

Vi ønsker at flytte 6 procent fordi: 

- Vi i forvejen har mange pladser uden for Aarhus

- Vi frygter at yderligere udflytning vil skade 
forsyningen af arbejdskraft

- Vi har (små) uddannelser i Aarhus, der har et tæt 
samspil med aftagermiljøer (MSP, Design og 
business, KKK) 
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Sådan flytter vi og nedskalerer
i Aarhus
De største tiltag: 

Bioanalytiker: Vi opretter 15 pladser i 2024-2025 som hybride studiepladser.

Design og business (overbygning): Vi flytter 30 pladser i 2025-2026 + 2029-
2030. Pladserne flyttes til Herning. Halvdelen flyttes, når uddannelsen flytter fra 
Campus Aarhus C til Sydhavn. Resten flyttes sidst i perioden.

Sundhedsadministrativ koordinator: Vi flytter 26 pladser til udbuddet i Viborg 
eller evt. et nyt udbud et andet sted. 

Det tekniske område: Vi flytter 43 pladser i perioden fra 2026 til 2030

Sundhedsområdet: Vi flytter 28 pladser i perioden 2026 til 2028. Pladserne 
udflyttes dels til Holstebro, dels som hybride studiepladser

Administrationsbachelor: 39 pladser lukkes fra 2022.
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Nye udbud
Bandagist: ny fuld professionsbacheloruddannelse i DK med 30 
pladser (tages i dag i Sverige)

Radiograf: nyt udbud med 30 pladser i Herning. 

Jordemoder: nyt udbud med 30 pladser i Horsens.  

+ Undersøge muligheden for 

• Et 4. udbud af Bygningskonstruktøruddannelsen

• Et 3. udbud af Proces- og værdikædeledelse, med placering vest for Aarhus 

• Et 3. udbud af Sundhedsadministrativ koordinator

• En professionsbacheloruddannelse i HR, teknologi og digitaliseringsledelse



Den videre 
proces
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UFM bruger foråret på at dykke ned i 
institutionsplanerne og kommer herefter med en 
sektorplan. VIA opfordrer til at se på tværs ift. 
bygninger.

Nye uddannelser skal vi søge efter almindelig 
prækvalifikationsansøgninger

Når vi kender den endelige plan, retter vi til i 
”systemerne” (fx KOT) og tilpasser 
budgetprognoserne

Frem mod 2030 vil vi gennemgå planen årligt og 
foretage nødvendige tilpasninger
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Status på lukning 
af engelsksprogede udbud
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Engelsksprogede uddannelsespladser
- som bevares

155 pladser på VIA Design og business

72 pladser på The Animation Workshop

100 pladser i Horsens 
- Software Technology Engineering
- Climateand Supply Engineering
- ArchitecturalTechnology and Construction Management
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Alle 223 pladser i Aarhus på bygningskonstruktøruddannelsen 
og Global Nutrition and Health

451 pladser i Horsens på ingeniør-, bygningskonstruktør- samt 
businessuddannelserne

I alt 674 engelsksprogede studiepladser

Engelsksprogede uddannelsespladser
- som lukkes fra 2022
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Spørgsmål / 

Kommentater
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