Afgørelsesbrev

University College Lillebælt
E-mail: ucl@ucl.dk

Godkendelse af nyt udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført
prækvalifikation af University College Lillebælts ansøgning om
prækvalifikation af nyt udbud truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af nyt udbud af diplomuddannelsen i IT-sikkerhed (Odense)
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august
2019 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og
godkendelse af videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af
22. marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af
erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,
akademiuddannelser og diplomuddannelser.

24. april 2020
Styrelsen for Forskning og
Uddannelse
Professions- og Erhvervsrettede
Videregående Uddannelser
Bredgade 40
1260 København K
Tel. 3544 6200
www.ufm.dk
CVR-nr. 1991 8440

Da University College Lillebælt er positivt institutionsakkrediteret gives
godkendelsen til umiddelbar oprettelse af uddannelsen.

Sagsbehandler
Signe Berg Aabling-Thomsen
Tel. 72 31 82 29
saat@ufm.dk

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af
udbud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt
som bilag nedenfor.

Ref.-nr.
19/29773-31

Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående
uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1038 af 30. august 2017.
Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1012 af
2. juli 2018 om diplomuddannelser.
Udbudssted:
Odense
Sprog:
Dansk
Med venlig hilsen

Jørgen Prosper Sørensen
Chefkonsulent
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Nr. C3 - Nyt udbud/dublering – prækvalifikation
(forår 2020)
Ansøger og udbudssted:
University College Lillebælt (Odense)

Status på ansøgningen:
Godkendelse

Uddannelsestype:

Diplomuddannelse

Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

IT-sikkerhed

Sprog:

Dansk

Link til ansøgning på
http://pkf.ufm.dk:
Link UddannelsesGuiden:
Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af uddannelsen,
herunder erhvervssigte

https://pkf.ufm.dk/flows/9881dde29c14e30b6cc229b7d10314ab

RUVU’s vurdering på mødet
den 11. marts

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i
bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4.

- Diplom i IT-sikkerhed
- Diploma Degree Programme in IT Security
IT-faglige område
Antal ECTS:

Genansøgning
(J/N):
60 ECTS

Nej

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/teknikogteknologi/itsikkerhed
Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag
På uddannelsen beskæftiger man sig med kerneområder inden for it-sikkerhed.
Fx lærer man at imødegå sikkerhedstrusler, både af teknisk karakter og i form af
social engineering. Uddannelsen henvender sig til it-professionelle med opgaver
inden for drift, kontrol og udvikling. Man kan fx være datamatiker eller itteknolog.

RUVU vurderer, at ansøger har dokumenteret, at der er behov for et udbud af
uddannelsen i institutionens dækningsområde. RUVU anerkender vigtigheden af
genstandsfeltet og at der er tale om et relevant fagområde.
RUVU har noteret sig, at de nylige aktivitetstal for uddannelsen indtil videre
ligger lavt, hvorfor RUVU vurderer, at der med fordel kan startes et udbud op i
Odense og afvente med udbuddet i Vejle.
I forlængelse heraf forslår RUVU, at der genansøges om udbud i Vejle, såfremt
det lykkedes at starte et succesfuldt udbud op i Odense.
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