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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 kandidatuddannelse 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 område.  
 
Titel 
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 26 og nr. 6.2. i bilag 1, fastlæg-
ges uddannelsens titel til:  
 

Dansk: Civilingeniør, cand.polyt. i software 
Engelsk: Master of Science (MSc) in Engineering (Software) 
 
Udbudssted:  
Uddannelsen udbydes på Aalborg Universitet i København.  
 
Sprog:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk.  
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Ministeriet bemærker hertil, at det fremgår af § 31, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 23 
af 9. januar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid 
(adgangsbekendtgørelsen), at hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf 
udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat 
for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst en-
gelsk B-niveau.  
 
Normeret studietid:  
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 25 fastlægges uddannelsens 
normering til 120 ECTS-point.  
 
Takstindplacering:  
Uddannelsen indplaceres til: Heltidstakst 3  

Aktivitetsgruppekode: 5360 

 

Koder – Danmarks Statistik: 
UDD: 3169. 
AUDD: 3169. 
 
Censorkorps:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes datalogi. Det er muligt at 

supplere censorkorpset, således at det samlede korps bl.a. dækker alle de 

fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen. 
 
Adgangskrav:  
Efter det oplyste er følgende uddannelser direkte adgangsgivende til kandidat-
uddannelsen, jf. § 23, stk. 1, i adgangsbekendtgørelsen: 
 
Aalborg Universitet: 

 Bacheloruddannelse i software (København) (retskrav) 

 Bacheloruddannelse i software (Aalborg) 

 Bacheloruddannelse i datalogi 
 
Øvrige danske universiteter: 

 Bacheloruddannelse i softwareudvikling, ITU 

 Bacheloruddannelse i softwareteknologi, DTU 

 Bacheloruddannelse i software engineering, SDU 

 Bacheloruddannelse i datalogi, AU, KU og SDU 
 
Herudover skal den studerende have sproglige færdigheder i engelsk svarende 
til gymnasialt B-niveau jf. ovenfor. 
 
Ministeriet bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed 
tydeligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjem-
meside, såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, der anses 
som adgangsgivende til uddannelsen, jf. § 26, stk. 1, nr. 2, i adgangsbekendtgø-
relsen.  
 
Ministeriet bemærker endvidere at AAU, jf. § 26, stk. 2, i adgangsbekendtgørel-
sen skal fastsætte særlige adgangskrav i kandidatuddannelsernes studieord-
ninger i forhold til optagelse af andre bachelorer. 
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Retskrav 
Ministeriet noterer sig, at bacheloruddannelsen i software (AAU i København) 
har retskrav på kandidatuddannelsen.   
 
 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 


