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Godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af KEA’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nyt udbud af diplomuddannelse i  

it-sikkerhed (København) 

 

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 og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige 

betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professions-

bacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 

 

Da KEA er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til oprettelse af 

uddannelsen uden forudgående uddannelsesakkreditering. 

 

Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter reglerne i bekendtgørelse af lov nr. 578 af 

1. juni 2014 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (vide-

reuddannelsessystemet) for voksne, § 15h. 

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1008 af 29. juni 2016 om 

diplomuddannelser. Uddannelsen er endvidere omfattet af fælles studieordning, 

der udarbejdes af godkendte udbydere af uddannelsen efter reglerne i bekendtgø-

relsens § 16. 

 

Titel: 

Uddannelsens titel fastlægges til: 

 

Dansk: Diplom i it-sikkerhed. 

Engelsk: Diploma of IT security. 

 

Hovedområde: 

It-faglige område. 

 

 

Udbudssted: 

København. 
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Sprog: 

Dansk. 

 

Normeret studietid: 

60 ECTS. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen takstindplaceres til: 

Undervisningstaxameter = 39.400 kr. 

Bygningstaxameter = 3.600 kr. 

 

Censorkorps: 

Det eksisterende censorkorps for it-uddannelserne på diplomuddannelserne. 

 

Maksimumramme/dimensionering: 

Ministeriet har ikke fastsat en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. 

 

 

  

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Nr. C2 - Nyt udbud – prækvalifikation 
(foråret 2017) 

Status på ansøgningen: Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: Københavns Erhvervsakademi (København) 
 

Uddannelsens ty-
pe/navn 
(fagbetegnelse): 

Diplomuddannelse i it-sikkerhed  

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Diplom i it-sikkerhed 
- Diploma Degree Programme in IT Security 

Hovedområde: IT-faglige område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 60 ECTS 

Link - ansøgning/portal: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11ec9cd   
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

Uddannelsen er endnu ikke beskrevet på UddannelsesGuiden 
 

Om uddannelsen: ind-
hold og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag 

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

Der er tale om et nyt udbud af en eksisterende uddannelse. Uddannelsen er en 
efter- og videreuddannelse på diplomniveau tilrettelagt på deltid. 
 
Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at kunne fungere 
selvstændigt som it-sikkerhedsspecialist med fokus på at arbejde med fortrolig-
hed, integritet og tilgængelighed ved udvikling og drift af it-systemer i både pri-
vate og offentlige virksomheder. 
 
Uddannelsen vil typisk rekruttere personer, der efter datamatiker- eller it-
teknologuddannelse har haft minimum to års relevant erhvervserfaring.  
 
EA Aarhus fik godkendt den nye akademiuddannelse i sidste prækvalifikations-
runde (efterår 2016). Københavns Erhvervsakademi søger nu om et udbud af 
uddannelsen med afsæt i de ændringer, der dengang blev udarbejdet i samarbej-
de mellem EA Aarhus og KEA. 
 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 7. marts 2017: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørel-
se nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU vurderer, at det er dokumenteret, at der nationalt er et væsentligt behov 
for et efteruddannelsesudbud på diplomniveau inden for IT-sikkerhed.  
 
RUVU finder endvidere at ansøger har dokumenteret et lokalt behov for udbud 
af uddannelsen i hovedstadsområdet. 
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