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Foreløbig godkendelse af nyt udbud  
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-
kvalifikation af Erhvervsakademi Lillebælts ansøgning om godkendelse af nyt 
udbud truffet følgende afgørelse:  

 
Foreløbig godkendelse af nyt udbud af professionsbacheloruddannelse 

(overbygning) i it-sikkerhed 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018 

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.  
 
 
Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv institutionsakkreditering 
opnået senest 1. juli 2020.  
 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddan-
nelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse 986 af 18. au-
gust 2017.  
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 100 af 8. af 2018 om 
tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor-
uddannelser. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-
bud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt som 
bilag.  
 
Titel:  
Uddannelsens titel fastlægges til:  
 
Dansk: Professionsbachelor i it-sikkerhed.  
 
Engelsk: Bachelor of IT Security.  
 
Hovedområde:  
It-faglige område.  
 
Udbudssted:  
Odense 
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Sprog:  
Dansk.  
 
Normeret studietid:  
90 ECTS.  
 
Censorkorps:  
Uddannelsen tilknyttes det eksisterende censorkorps for it-uddannelserne på 
professionsbacheloruddannelserne.  
 
Maksimumramme/dimensionering:  

Ministeriet har ikke fastsat en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 
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Bilag. RUVU’s vurdering 

 

Nyt udbud– prækvalifikation 
(forår 2018) 

 

Ansøger og ud-
budssted: 

Erhvervsakademi Lillebælt  
 

Udbudssted Odense 

Uddannelsesty-
pe: 

Professionsbacheloruddannelse (1 ½ årig overbygningsud-
dannelse) 
 

Uddannelsens 
navn 

(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor it-sikkerhed 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

-Professionsbachelor i it-sikkerhed.  
- Bachelor of IT Security  
 

Hovedområde: IT-faglige område 

 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 90 ECTS 

Beskrivelse af 

uddannelsen, 
herunder er-
hvervssigte 

Professionsbacheloruddannelsen er en 1 ½ -årig(top-op), 

som har til formål at kvalificerer de studerende til selvstæn-
digt kunne varetage arbejdet med at analysere, planlægge 
og vurdere it- sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med 
drift, kontrol og udvikling i såvel private som offentlige virk-
somheder. 
 

Adgang til uddannelsen forudsætter en erhvervsakademi-
uddannelse som datamatiker eller IT-teknolog 

RUVU’s vurde-
ring  
 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som 
fastsat i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.  
 

RUVU vurderer, at det er dokumenteret, at der nationalt er 
et væsentligt behov for uddannede dimittender med kom-
petencer inden for IT-sikkerhed.   
 
RUVU finder endvidere, at ansøger har dokumenteret et 
regionalt behov for udbud af uddannelsen. 

 

 


