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Afgørelse om godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af Aarhus Universitets (AU) ansøgning om godkendelse af 

nyt udbud af kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation 

truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nyt udbud af kandidatuddannelsen 

it, kommunikation og organisation (Herning) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 

2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes stu-

dieordning opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1328 

af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universi-

teterne (uddannelsesbekendtgørelsen)  

 

Da Aarhus Universitet er positivt institutionsakkrediteret, gives godkendel-

sen til umiddelbar oprettelse af kandidatuddannelsen.  

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 

udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 

bilag. 

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen. 

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det naturvidenskabelige område. 

 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, og bilag 1 pkt. 4.4., 

fastlægges de uddannedes titel til: 

 

Dansk: Cand.it. i it, kommunikation og organisation  

Engelsk: Master of Science (MSc) in Information Technology (IT, Com-

munication and Organisation) 
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Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i Herning. 

 

Sprog:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  

 

Normeret studietid: 

Efter uddannelsesbekendtgørelsens § 20 fastsættes uddannelsens norme-

ring til 120 ECTS-point. 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for 

erhvervsøkonomi. 

 

Adgangskrav:  

Efter det oplyste er følgende uddannelser direkte adgangsgivende til kan-

didatuddannelsen, jf. § 11, stk. 2, i uddannelsesbekendtgørelsen: 

 
- Bacheloruddannelse i it (AU) 
- Bacheloruddannelse i IT-produktudvikling (AU) 
- Bacheloruddannelse i Datalogi (AU) 

- Datamatiker (Erhvervsakademi Aarhus)* 
- Informationsvidenskab (AU) 
- Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign (Syddansk Univer-

sitet) 
- Informationsteknologi (Aalborg Universitet) 
- Bacheloruddannelse i Interaktionsdesign (Aalborg Universitet) 

- Diplomingeniør – sundhedsteknologi (AU + Aalborg Universitet) 
- Diplomingeniør – it 

o IT-elektronik og softwareteknologi (Danmarks Tekniske 
Universitet) 

o Informations- og kommunikationsteknologi (Syddansk Uni-
versitet + AU) 

o Information and Communication Technology (VIA University 

College) 
- Global Business Engineering, ICT-specialisering (VIA University 

College) 
- Medialogi (Aalborg Universitet) 

 
Professionsbacheloruddannelsen i: 

- Softwareudvikling (Erhvervsakademi Aarhus) 
- Webudvikling (Erhvervsakademi Aarhus) 
- Økonomi og it (Erhvervsakademi Aarhus) 
- Økonomi og Informationsteknologi (Københavns Erhvervsakademi) 

 
*Bemærk, at akademiuddannelsen til datamatiker skal kombineres med en 

top-up (professions-) bachelor for at være adgangsgivende til en kandi-
datuddannelse. 
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Nedenfor ses en liste over andre bachelor- og professionsbacheloruddan-
nelser, som er direkte adgangsgivende til it-varianten af it, kommunikation 
og organisation: 
 
Bacheloruddannelsen i: 

- Erhvervsøkonomi med tilvalg (AU) 

- Erhvervsøkonomi, HA almen (alle danske universiteter der udbyder 
uddannelsen) 

- Erhvervsøkonomi, HA international business (alle danske universite-
ter der udbyder uddannelsen) 

- International virksomhedskommunikation i engelsk (alle danske uni-
versiteter der udbyder uddannelsen) 

- International virksomhedskommunikation i spansk (alle danske uni-
versiteter der udbyder uddannelsen) 

- International virksomhedskommunikation i fransk (alle danske uni-
versiteter der udbyder uddannelsen) 

- International virksomhedskommunikation i tysk (alle danske univer-
siteter der udbyder uddannelsen) 

- International virksomhedskommunikation i engelsk og europæiske 

studier (alle danske universiteter der udbyder uddannelsen) 
- International virksomhedskommunikation i spansk og europæiske 

studier (alle danske universiteter der udbyder uddannelsen) 
- International virksomhedskommunikation i engelsk og kommunika-

tion (alle danske universiteter der udbyder uddannelsen) 
- International virksomhedskommunikation i engelsk og fransk (alle 

danske universiteter der udbyder uddannelsen) 
- International virksomhedskommunikation i engelsk og spansk (alle 

danske universiteter der udbyder uddannelsen) 
- International virksomhedskommunikation i engelsk og tysk (alle 

danske universiteter der udbyder uddannelsen) 
- International virksomhedskommunikation i spansk og kommunikati-

on (alle danske universiteter der udbyder uddannelsen) 
- International virksomhedskommunikation i tysk og kommunikation 

(alle danske universiteter der udbyder uddannelsen) 
- Kommunikation og digitale medier (Aalborg Universitet og Køben-

havns Universitet) 
- Marketing Management and Communication (AU) 

- Medievidenskab (alle danske universiteter der udbyder uddannel-
sen) 

- Organisatorisk læring (Aalborg Universitet) 
- Sprog og internationale studier - engelsk (Aalborg Universitet) 

 
Professionsbacheloruddannelsen i: 

- Global Management and Manufacturing (AU) 

- Design og business (alle danske uddannelsesinstitutioner, der ud-
byder uddannelsen) 

- Digital konceptudvikling (alle danske uddannelsesinstitutioner, der 
udbyder uddannelsen) 

- Innovation og entrepreneurship (alle danske uddannelsesinstitutio-
ner, der udbyder uddannelsen) 
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- International handel og markedsføring (alle danske uddannelsesin-

stitutioner, der udbyder uddannelsen) 
- Kommunikation (alle danske uddannelsesinstitutioner, der udbyder 

uddannelsen) 
 
Diplomingeniøruddannelsen i:  

- Forretningsudvikling (Business Development), BDE (AU) 

 

Ministeriet bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikker-

hed tydeligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universite-

tets hjemmeside, såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, 

der anses som adgangsgivende til uddannelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

Nr. D1 - Dublering – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: Aarhus Universitet (Herning) 
 

Uddannelsestype: Kandidat  
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

It, kommunikation og organisation (ITKO) 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Cand.it. i it, kommunikation og organisation 
- Master of Science (MSc) in Information Technology (IT, Communication 

and Organisation) 

Hovedområde: Naturvidenskab 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Ja 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 120 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

https://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d148498c  

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/kandida
tuddannel-

ser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-
kommunikation-og-organisation  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannel-
sen, herunder erhvervs-
sigte 

Af AU’s hjemmeside fremgår, at kandidatuddannelsen i IT, kommunikati-
on og organisation kvalificerer de studerende til at løse krævende tekni-
ske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver inden for kommunikations- 
og informationsteknologi.  
 
Uddannelsen giver de studerende kvalifikationer inden for IT, organisati-

on, ledelse, strategi, markedsføring og kommunikation. Den uddannede 
får mulighed for, at bygge bro mellem udviklere, programmører, ledelse og 
brugere både på og uden for arbejdspladsen, og vil kunne formidle de 
strategiske og ledelsesmæssige konsekvenser af ny teknologi. Kandida-
ter forventes at kunne arbejde som konsulent, marketingskoordinator, 
projektleder, analytiker, webmaster eller IT-udvikler. 

 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 7. marts 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
Samlet set vurderes det, at der er sandsynliggjort et behov for uddannel-

sens dimittender.  
 
Der vurderes endvidere at være et stort erhvervsbehov for stærke kom-
petencer i krydsfeltet mellem nye digitale teknologier, forretningsudvik-
ling, organisation og ledelse. 
 

 

https://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d148498c
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-kommunikation-og-organisation
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-kommunikation-og-organisation
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-kommunikation-og-organisation
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-kommunikation-og-organisation

