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Udkast til afslag på godkendelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-

kvalifikation af EAAA’s ansøgning om prækvalifikation af ny uddannelse truffet 

følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af ny professionsbachelor- 

uddannelse i it-arkitektur (Aarhus) 

 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-
bud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag 
nedenfor.  
 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgnin-
gen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.  
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modta-
gelsen af afgørelsen (senest d. 7. maj 2019). Indsigelser indgives skriftligt til 
pkf@ufm.dk 
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tids-
frist betragtes afslaget som endeligt.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 
Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

 

Nr. A11 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Under behandling 

Ansøger og udbudssted: 
 

Erhvervsakademi Aarhus  

Uddannelsestype: 
 

Professionsbacheloruddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor i it-arkitektur  

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor i it-arkitektur  
- Bachelor of IT Architecture  

Hovedområde: Det it-faglige hovedområde Genansøgning: 
(ja/nej) 

nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 210 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d14e3c84  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at kunne tilret-
telægge, udføre og udvikle komplekse konstruktions-, planlægnings- og im-
plementeringsmæssige funktioner inden for it-arkitektur, hvor de forener 
forretningsarkitektur, informationssystemarkitektur og teknologisk arkitek-
tur.  
 
Gennem uddannelsen kvalificeres den uddannede til at varetage opgaver i 
relation til planlægning, udvikling og implementering af it-systemer fra fast-
læggelse af de funktionelle krav over logisk og fysisk datamodellering til ar-
bejde med brugeroplevelsen, programmering og it-arkitekturen i både den 
private og den offentlige sektor – nationalt som internationalt med øje for it-
systemers kvalitet og sikkerhed.  
 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 7. marts 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
RUVU har lagt til grund for sin vurdering, at man af ansøgningen har svært 
ved at se at uddannelsen i sig selv vil øge rekrutteringen til området i forhold 
til andre IT-uddannelser.  
 
RUVU finder desuden, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort at dimit-
tendernes faglige profil og specialiseringsniveau modsvarer behovet på ar-
bejdsmarkedet. 
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