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Afgørelse på ny uddannelse afventer 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny 

uddannelse truffet følgende afgørelse:  

 

Afgørelse på ny bacheloruddannelse i software afventer 

 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 

2019 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 

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

bilag nedenfor. 

 

Uddannelses- og Forskningsministeren er generel positiv overfor, at AAU 

arbejder på at øge rekrutteringen til it-området og udbyde relevante ud-

dannelser. 

 

Angående den konkrete ansøgning er det vurderingen, at der bør være en 

dialog mellem AAU og udbyderne af de eksisterende og beslægtede udbud 

med henblik på en afklaring af, hvorvidt der er kvalificerede ansøgere til 

endnu et udbud i København og om behovet på området kan dækkes af de 

eksisterende udbydere. 

 

Styrelsen vil snarest kontakte AAU angående det videre forløb i sagen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent  
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Nr. A7 - Nyt udbud/dublering – prækvalifikation 
(efterår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Afventer 

Ansøger og udbudssted: Aalborg Universitet, København  
 

Uddannelsestype: Bacheloruddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

 BA i Software 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (software)  
- Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Software) 

Hovedområde: Teknisk videnskabelige hovedområde 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 180 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3a6f6cf05090466194dbc1d4be02202a  
 

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/bacheloruddann
el-
ser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/softwa
re 

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 

Uddannelsen adresserer det meget store og stigende behov for højtuddannede 
ingeniører med solide og grundlæggende kompetencer inden for softwaretekno-
logier, softwareudvikling og programmering. Bacheloruddannelsen i software har 
som sit mål at give en softwareteknisk velfunderet indsigt i muligheder for soft-
warekonstruktion til løsning af en række forskellige anvendelsesområder, teori 
om software, programmeringssprog og modeller samt værktøjer og metoder til 
konstruktion af software. 
 

RUVU’s vurdering på mø-
det den 23. oktober 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU vurderer, at ansøgningens behovsafdækning understøtter og dokumente-
rer den aktuelle efterspørgsel efter dimittender inden for software. 
 
RUVU finder det imidlertid ikke godtgjort, at der er behov for udbuddet i Køben-
havn, herunder at udbuddet ikke vil forringe vilkårene i forhold til rekrutteringen 
til eksisterende og beslægtede udbud og uddannelser regionalt. 
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