Afgørelsesbrev

Zealand Sjællands Erhvervsakademi
E-mail: zealand@zealand.dk

Godkendelse af nyt udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Zealand Sjællands Erhvervsakademis ansøgning om prækvalifikation af
nyt udbud truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i ITsikkerhed (Næstved)
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 og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22.
marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Da Zealand Sjællands Erhvervsakademi er positivt institutionsakkrediteret gives
godkendelsen til umiddelbar oprettelse af uddannelsen.
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Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt som bilag nedenfor.
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1162 af 10. juli 2020 om
tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019.
Maksimumramme/dimensionering:
Zealand Sjællands Erhvervsakademi meddeles et højeste optag (maksimumsramme) på 30 studerende årligt inkl. overbooking, indtil der foreligger tilstrækkelig
dokumentation for dimittendernes beskæftigelse.
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Udbudssted:
Næstved
Sprog:
Dansk
Med venlig hilsen
Ina Jakobine Madsen
Specialkonsulent

Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen

Ansøger og udbudssted:
Uddannelsestype:
Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:

Nr. C 2 Nyt udbud– prækvalifikation
(efterår 2020)
Erhvervsakademi Zealand (Næstved)
Professionsbachelor (overbygning)
Professionsbachelor i it-sikkerhed
-

Professionsbachelor i it-sikkerhed
Bachelor of IT Security.

Hovedområde:
Sprog:
Link til ansøgning på
http://pkf.ufm.dk:
Link - UddannelsesGuiden:

IT-faglige område
Genansøgning (J/N):
Dansk
Antal ECTS:
90 ECTS
http://pkf.ufm.dk/flows/30f211ec132d375534a26fa49d026894

RUVU’s vurdering

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

N

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/overbygning
suddannelser/it-sikkerhed

RUVU er opmærksom på det stærkt stigende behov for kompetencer inden for
IT-sikkerhed i såvel offentlige og private virksomheder. RUVU lægger i sin vurdering vægt på, at ansøgningen dokumenterer et behov regionalt, og at uddannelsen ikke i forvejen udbydes i Region Sjælland.
RUVU noterer, at der er tale om en relativt ny uddannelse, hvor der inden for
de seneste 2 år er godkendt fire udbud på landsplan. RUVU vil derfor anbefale,
at der fastlægges et loft for optaget på uddannelsen, og at dimittendernes mulighed for beskæftigelse følges tæt.
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