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Aarhus Universitet 
Au@au.dk 

Udskydelse af afgørelse om foreløbig godkendelse af dublering af 
Kandidatuddannelse i Informationsteknologi – it, kommunika-
tion og organisation 
 
Uddannelses- og forskningsministeren kan oplyse, at den endelige afgørelse om 

godkendelse af kandidatuddannelsen i informationsteknologi udbudt i Herning er 

udskudt med henblik på en afklaring af kandidatuddannelsens hovedområdemæs-

sige identitet. Aarhus Universitets brev af 22. februar 2014 har således givet mini-

steriet anledning til at rette henvendelse til Danmarks Akkrediteringsinstitution 

med henblik på at få afklaret dette. 

 

Ministerens endelige afgørelse forventes at foreligge senest torsdag den 15. maj 

2014.  

 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering: 
Ansøger: Aarhus Universitet  
Uddannelse: Kandidatuddannelse i Informationsteknologi – it, kommunikation og orga-

nisation 
Udbudssted: Herning 
Uddannelsessprog: Engelsk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Kandidatuddannelse i Informationsteknologi – it, kommunikation og organisation er en 
2-årig universitetsuddannelse, der har til formål at kvalificere den uddannede til at ar-
bejde praktisk med programmering og udvikling af systemer, og du får indsigt i, hvordan 
en organisation er bygget op. Du får desuden færdigheder i at benytte såvel strategiske, 
organisatoriske som kommunikationsmæssige elementer, når du skal udvikle og imple-
mentere nye it-systemer. 
 

Eksisterende ud-
bud 

Aarhus Universitet (Dansk) i Aarhus 
  

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 
745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
Der er ved vurderingen lagt vægt på, at ansøger har gennemført en analyse, som på til-
fredsstillende vis dokumenterer et udækket regionalt arbejdsmarkedsbehov for it- og 
kommunikationskompetencer på engelsk. 
 
RUVU har endvidere noteret sig, at uddannelsen skaber lokal sammenhæng til det en-
gelsksprogede udbud af bacheloruddannelse i International Communication and Multi-
media i Herning. 
 

 


