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Godkendelse af ny uddannelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-
kvalifikation af Aalborg Universitets (AAU) ansøgning om godkendelse af ny 
uddannelse truffet følgende afgørelse:  

 
Godkendelse af bacheloruddannelse i Software 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 853 af 12. 

august 2019 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og 

godkendelse af videregående uddannelser 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-
ning opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 
2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendt-
gørelsen).  
 
Da AAU er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar 
oprettelse af uddannelsen.  
 
Uddannelses- og forskningsministeren har i sin afgørelse lagt afgørende vægt 
på, at arbejdsmarkedets efterspørgsel på dimittender fra softwareuddannelser 
i væsentligt omfang overstiger kandidatproduktionen fra udbydere af beslæg-
tede uddannelser i Københavnsområdet.   
 
Hovedområde:  
Uddannelsen hører under det teknisk-videnskabelige hovedområde.  
 
Titel:  
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3, fastlægges uddan-
nelsens titel til:  
 

Dansk: Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (software) 

 
Engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Software) 
 
Udbudssted:  
Uddannelsen udbydes på Aalborg Universitet i København.  
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Sprog:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  
 
Normeret studietid:  
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 13 fastlægges uddannelsens 
normering til 180 ECTS-point.  
 
Takstindplacering:  
Uddannelsen indplaceres til: Heltidstakst 3  

Aktivitetsgruppekode: 5360 

 

Koder – Danmarks Statistik: 
UDD: 3105 
AUDD:  3105 
 
Censorkorps:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for datalo-

gi. Det er muligt at supplere censorkorpset, således at det samlede korps bl.a. 

dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen. 
 
Maksimumramme:  
Ministeriet har ikke fastsat en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. 
Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange 
studerende der optages på uddannelsen, jf. § 43, i bekendtgørelse nr. 23 af 9. 
januar 2020 adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangs-
bekendtgørelsen).  
 
Adgangskrav:  
Jf. § 5, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 23 af 9. januar 2020 adgang til universitetsud-
dannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen) vil de specifikke ad-
gangskrav til bacheloruddannelsen vil blive fastsat til:  
 

- Dansk A 
- Engelsk B 
- Matematik A 

 

Retskrav 

Ministeriet noterer sig, at bacheloruddannelsen i Software (AAU i København) 

vil give retskrav til Kandidatuddannelsen i Software (AAU i København). 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

 

 


