Afgørelse

Københavns Erhvervsakademi (KEA)
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4. april 2017

Godkendelse af nyt udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af KEA’s ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af nyt udbud af professionsbacheloruddannelse
(overbygning) i it-sikkerhed
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 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 KEA er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til oprettelse af
uddannelsen uden forudgående uddannelsesakkreditering.
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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.
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse 1147 af 23. oktober
2014.
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1047 af 30. juni 2016 om
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
Titel:
Uddannelsens titel fastlægges til:
Dansk: Professionsbachelor i it-sikkerhed.
Engelsk: Bachelor of IT Security.
Hovedområde:
It-faglige område.
Udbudssted:
København.
Side
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17/006995-22

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 professionsbacheloruddannelserne.
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Maksimumramme/dimensionering:
Ministeriet har ikke fastsat en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen.

Med venlig hilsen

Jørgen Prosper Sørensen
Chefkonsulent
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Nr. C1 - Nyt udbud – prækvalifikation
Status på ansøgningen: Godkendelse
(foråret 2017)
Ansøger og udbudssted:
Københavns Erhvervsakademi (København)
Uddannelsens type/navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

Professionsbachelor i it-sikkerhed (overbygning)

Sprog:

Dansk

Link - ansøgning/portal:

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d11eb207

Link - UddannelsesGuiden:
Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af uddannelsen,
herunder erhvervssigte

Styrelsen for Forskning og
Uddannelsen er endnu ikke beskrevet på UddannelsesGuiden

- Professionsbachelor i it-sikkerhed
- Bachelor’s Degree Programme in IT Security
IT-faglige område
Genansøgning (J/N):
Antal ECTS:

N

90 ECTS

Uddannelse

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag
Der er tale om et nyt udbud af en eksisterende uddannelse.
Professionsbacheloruddannelsen er en 1 ½ -årig (top-up uddannelse), som har
til formål at kvalificere de studerende til selvstændigt at kunne varetage arbejdet
med at analysere, planlægge og vurdere it- sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med drift, kontrol og udvikling i såvel private som offentlige virksomheder.
EA Aarhus fik godkendt den nye uddannelse i sidste prækvalifikationsrunde
(efterår 2016).
Københavns Erhvervsakademi søger nu om et udbud af uddannelsen med afsæt i
de ændringer, der dengang blev udarbejdet i samarbejde mellem EA Aarhus og
KEA.

RUVU’s vurdering på
møde d. 7. marts 2017:

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.
RUVU vurderer, at det er dokumenteret, at der nationalt er et væsentligt behov
for uddannede dimittender med kompetencer inden for IT-sikkerhed.
RUVU finder endvidere, at ansøger har dokumenteret et regionalt behov for
udbud af uddannelsen i hovedstadsområdet.
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