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Udkast til afslag på godkendelse af PB i Sikring og sikkerhed 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Metropols ansøgning om godkendelse af ny uddannelse truffet følgende 
afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af professionsbacheloruddannelse  
i Sikring og sikkerhed 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-
gående uddannelser. 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 
 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen 
ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 
af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen 
af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk 
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist be-
tragtes afslaget som endeligt.  
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Jette Søgren Nielsen  
Kontorchef 
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A7 - Ansøgning om ny uddannelse 
Titel (dansk): Professionsbachelor i Sikring og sikkerhed 
Titel (engelsk): Bachelor’s Degree Programme in Security and Safety 
 
Ansøger: Professionshøjskolen Metropol 
Sprog: Dansk 
 
Uddannelsen 
Det overordnede rationale for uddannelsen følger et øget fokus på sikring og sik-
kerhed i det danske samfund, og erhvervssigtet retter sig mod rekrutteringsudfor-
dringer til analyse- eller ledelsesopgaver inden for navnlig to sektorer: den private 
sikkerhedsbranche og Forsvaret. Der er iflg. ansøger ingen uddannelse på professi-
onsbachelorniveau, der er målrettet de to sektorers kommende rekrutteringsbehov. 
 
Uddannelsen på 210 ECTS-point, heraf 60 til praktik og 15 til bachelorprojekt, har 
syv semestre. Der er praktikforløb (fra 3 og op til 20 ECTS) på alle semestre bortset 
fra femte: 
 
1. ”Sikring og sikkerhed i praksis” med bl.a. risikoforståelse, sikkerhed og risiko-

analyse på virksomheds- og organisationsniveau, herunder relevant lovgivning. 
2. ”Organisation og ledelse samt håndtering af farlige stoffer” med bl.a. teorier 

om organisation, kommunikation og ledelse, kendskab til ekspertberedskaber 
samt transport af og forebyggelse af uheld med farlige stoffer. 

3. ”International sikkerhed og udvikling” med praktik på 15 ETCS. Ud over prak-
tikforløbet er fokus på bl.a. koordination og barrierer mellem nationale og in-
ternationale myndigheder og aktører. 

4. ”Tværprofessionelt forløb og professionsfaglig metode”. 
5.  ”Sikkerhed og risiko på individ og mesoniveau”, herunder ”enterprise risk 

management” om strategier på virksomheds- og organisationsniveau. 
6. ”Sikkerhed og risiko på makroniveau og praksiskendskab”, hvor praktikken 

udgør 20 af de 30 ECTS. Fokus er derudover på militære og civile opgaver nati-
onalt og internationalt samt trusler og sikkerhed internationalt set.  

7. ”Valgfrit element og bachelorprojekt”. 
 
RUVU’s vurdering: 
RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU anerkender det generelle behov for en styrkelse af sikring og sikkerhedsom-
rådet i Danmark, men vurderer ikke, at der er behov for en ny professionsbachelor-
uddannelse på området. 
 
RUVU anerkender tillige et stigende behov for kompetencer inden for risikovurde-
ring inden for de nævnte sektorer i sikkerhedsbranchen, men vurderer at disse 
opgaver normalt vil forudsætte et højere uddannelses- og analyseniveau end den 
søgte uddannelse. 
 
Metropol udbyder i forvejen den nært beslægtede uddannelse ”Katastrofe- og risi-
komanager”, og RUVU finder, at ansøger med fordel kan overveje mulighederne for 
at lade sikkerhedsområdet indgå som en specialisering inden for denne eksisteren-
de uddannelse. 
 


