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Godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Syddansk Universitets (SDU) ansøgning om godkendelse af ny uddan-

nelse truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af masteruddannelse i teknologiledelse 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. 

juli 2021 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godken-

delse af videregående uddannelser med senere ændringer. 

 

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

ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 19 af 9. ja-

nuar 2020 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) 

og bekendtgørelse 2272 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrette-

lagt på deltid (deltidsbekendtgørelsen). 

 

Da SDU er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar op-

rettelse af uddannelsen. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. 

 

Titel: 

Efter § 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 om masteruddannelser 

ved universiteterne fastlægges uddannelsens titel til:  

 

Dansk:   Master i teknologiledelse 

 

Engelsk:  Master of Management of Technology 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i Odense. 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk. 

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 6, fastlægges uddannelsens normering 

til 60 ECTS-point. 
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Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: Takst 1 

Aktivitetsgruppekode: 8703  

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD:    8960  

AUDD:  8960             

 

Censorkorps: 

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

økonomi. 

 

Adgangskrav: 

Universitetet har oplyst følgende om adgangskrav, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 19 

af 9. januar 2020 om masteruddannelser ved universiteterne, og § 11 i bekendtgø-

relse 2272 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på deltid 

vedrørende krav om engelskkundskaber: 

 

Ansøgere skal have gennemført en relevant uddannelse inden for det tekniske, 

natur- eller samfundsvidenskabelige felt: Enten kandidat-, bachelor- eller professi-

onsbachelor eller tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplom-

uddannelse (skal som minimum svare til niveau 6 i kvalifikationsrammen).  

 

Nedenstående er eksempler på videregående uddannelser, der giver adgang til 

optagelse – under forudsætning af relevant erhvervserfaring:  

 

- Professionsbacheloruddannelse, f.eks. maskin- eller softwareingeniør  

- Bachelor- eller kandidatuddannelse, f.eks. økonom eller datalog.  

 

Ansøgere skal som minimum have to års relevant erhvervserfaring opnået efter 

gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring kan udgøres 

af, at ansøgeren enten tidligere (og efter gennemført adgangsgivende uddannel-

se) eller for nuværende beskæftiger sig med produktudvikling, projektudvikling/-

ledelse, produktledelse, salg og markedsføring af teknologibaserede produkter, 

forretningsudvikling og generel ledelse.  

 

Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav kan også søge om optagel-

se. Optagelse vil her være betinget af en konkret individuel vurdering.  

 

Ansøgere skal have tilstrækkelige færdigheder i engelsk (minimum B-niveau) til at 

kunne læse og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervis-

ning. 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 
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Nr. A3 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(Forår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og udbuds-
sted: 
 

SDU, Campus Odense  

Uddannelsestype: 
 

Masteruddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Teknologiledelse 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Master i teknologiledelse 
- Master of Management of Technology 

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøg-
ning: 
(ja/nej) 

ja 

Sprog: 
 

Engelsk Antal ECTS: 60 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb6703cd6e 
 

RUVU’s vurdering på 
møde 
d. 18. marts 2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 bilag 4 med senere ændringer om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 
af videregående uddannelser. 
 

RUVU noterer sig, at der er tale om en genansøgning, og finder det posi-

tivt, at SDU i den fornyede ansøgning har reflekteret RUVU’s tidligere 

vurdering, herunder tydeliggjort SDU’s styrkepositioner gennem mulige 

valgfag.  

RUVU vurderer desuden, at det er sandsynliggjort, at der både er behov 

for hele uddannelsen, såvel som uddannelsens enkelte moduler.  

RUVU noterer sig, at der er tale om en deltidsuddannelse med deltager-
betaling. I forlængelse heraf finder RUVU det godtgjort, at uddannelsen 
udbydes på engelsk pga. uddannelsens særlige målgruppe. 

 

http://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb6703cd6e

	Efter § 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 om masteruddannelser ved universiteterne fastlægges uddannelsens titel til:

