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Godkendelse af ny uddannelse 

 

Erhvervsakademi Aarhus fik d. 12. december 2016 en afgørelse om, at en godken-

delse af nedenstående uddannelse afventede, at der blev afklaret en række forhold 

omkring indholdet af den pågældende uddannelse. Denne afklaring er nu gennem-

ført. 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af den gennemførte præ-

kvalifikation af Erhvervsakademi Aarhus’ ansøgning om godkendelse af ny uddan-

nelse, og afklaringen (enighedspapir af 27. januar 2017) truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af ny professionsbacheloruddannelse (overbygning) 

i it-sikkerhed (Aarhus) 
 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-

gående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige 

betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professions-

bacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser. 

 

Da Erhvervsakademi Aarhus er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen 

til oprettelse af uddannelsen uden forudgående uddannelsesakkreditering. 

 

Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannel-

ser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse 1147 af 23. oktober 

2014. 

 

Styrelsen vil snarest muligt anmode om bidrag til udarbejdelse af uddannelsesbe-

kendtgørelse. 

 

Titel: 

Uddannelsens titel fastlægges til: 

 

Dansk: Professionsbachelor i it-sikkerhed. 

Engelsk: Bachelor of IT Security. 

 

Hovedområde: 

It-faglige område. 

 

Udbudssted: 

Aarhus. 
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Sprog: 

Dansk. 

 

Normeret studietid: 

90 ECTS. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen takstindplaceres til: 

Undervisningstaxameter = 74.100 kr. 

Bygningstaxameter = 12.100 kr. 

Praktiktaxameter = 11.800 kr. 

Færdiggørelsestaxameter = 7.900 kr. 

 

Censorkorps: 

Det eksisterende censorkorps for it-uddannelserne på professionsbacheloruddan-

nelserne. 

 

Maksimumramme/dimensionering: 

Ministeriet har ikke fastsat en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. 

 

 

  

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Udkast til afgørelse på ansøgning om ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af EAAA’s ansøgning om godkendelse af ny uddannelse truffet følgende af-

gørelse: 

 

Afgørelse på ny professionsbacheloruddannelse  

i It-sikkerhed afventer. 

 

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

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

 

RUVU ser generelt positivt på intentionen om at etablere en top-up-uddannelse 

inden for it-sikkerhed, men noterer sig, at der foreligger en indsigelse fra en anden 

potentiel udbyder af uddannelsen. Da en professionsbacheloruddannelse er en 

national uddannelse, der efter behov kan udbydes af flere institutioner, finder RU-

VU det mest hensigtsmæssigt, at eventuelle uoverensstemmelser om en ny uddan-

nelses indhold afklares mellem uddannelsesinstitutionerne forud for indsendelse af 

ansøgninger om prækvalifikation.  
 

Styrelsen vil på baggrund heraf anmode rektorkollegiet om at koordinere en hurtig, 

fælles afklaring af spørgsmålet om uddannelsens relation til de erhvervsakademi-

uddannelser, som uddannelsen bygger oven på, samt om relationen til andre be-

slægtede top-up-uddannelser, herunder uddannelser, der er ledighedsdimensione-

ret.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Sørensen 

Chefkonsulent 
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Nr. A10 - Ny uddannelse – prækvalifikation 

(efterår 2016) 
Status på ansøgningen: Afventer 

Ansøger og udbudssted: 
 

Erhvervsakademi Aarhus (Aarhus) 

Uddannelsens type/navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor (top-up/overbygning) i It-sikkerhed 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor i It-sikkerhed 
- Bachelor of IT Security 

Hovedområde: Teknisk Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 90 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d115e381  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav 

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Den uddannede skal selvstændigt kunne analysere, planlægge og vurdere it- 
sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med drift, kontrol og udvikling i virk-
somheder. Ansøger nævner videre, at da uddannelsen bygger ovenpå typisk da-
tamatiker- eller it-teknologuddannelsen, vil de studerende fra start være færdig-
uddannede enten programmører/systemudviklere eller netværksspeciali-
ster/elektronikfolk. 
 

Konstituerende faglige ele-
menter/struktur: 

Der nævnes følgende konstituerende faglige felter: 
- Application and System Security 
- Network and Communication Security 
- Security Engineering 
- Governance 

Disse felter vil bestå af moduler på 5-10 ECTS det første år, mens 3. semester 
består af praktikforløb på 15 ECTS og bachelorprojekt i samarbejde med en virk-
somhed på 15 ECTS. 
 

Erhvervssigte: 
 

Formålet og erhvervssigte er at kvalificere den uddannede til at kunne fungere 
selvstændigt som it-sikkerhedsspecialist med fokus på at arbejde med fortrolig-
hed, integritet og tilgængelighed ved udvikling og drift af it-systemer i både pri-
vate og offentlige virksomheder. 
 

Adgangskrav: 
 

Relevant erhvervsakademiuddannelse, f.eks. Datamatiker eller It-teknolog, eller 
anden relevant uddannelse på erhvervsakademiniveau. 
 

Forventet optag på  
uddannelsen: 
 

50 det første år og derefter 75. 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 3. november 
2016: 

RUVU ser positivt på intentionen om at etablere en top-up-uddannelse inden for 
it-sikkerhed og anerkender, at ansøger har foretaget en omfattende behovsaf-
dækning.  
 
RUVU noterer sig dog, at der foreligger en indsigelse fra en anden potentiel ud-
byder af uddannelsen.  
 
RUVU bemærker hertil, at erhvervsakademiernes uddannelser i deres karakter 
er nationale, og samme uddannelse kan efter behov derfor udbydes af flere insti-
tutioner. I lyset heraf finder RUVU det hensigtsmæssigt, at eventuelle uoverens-
stemmelser om en ny uddannelses indhold afklares mellem uddannelsesinstitu-
tionerne forud for indsendelse af ansøgninger om prækvalifikation. 
 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d115e381


 

 Side     3/3 

Ansøger har til nævnte indsigelse afgivet bemærkninger, hvor der bl.a. henvises 
til, at ansøger er positivt institutionsakkrediteret. RUVU skal hertil bemærke, at 
en positiv institutionsakkreditering giver institutionen mulighed for at oprette 
nye uddannelser og nye uddannelsesudbud uden særskilt uddannelsesakkredite-
ring. Enhver godkendelse af oprettelse af ny uddannelse eller udbud sker dog 
fortsat efter prækvalifikation, herunder en vurdering af, om ansøgningen opfyl-
der kriterierne for behov og sammenhæng. 
 

 


