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Godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Københavns Erhvervsakademis (KEA) ansøgning om prækvalifikation af 

nyt udbud truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen i 

it-arkitektur (København) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i akkrediteringsbekendtgørelsen (nr. 1558 af 

2. juli 2021 med senere ændring), og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 

2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddan-

nelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddan-

nelser.  

 

Da Københavns Erhvervsakademi er positivt institutionsakkrediteret gives godken-

delsen til umiddelbar oprettelse af uddannelsen. 

 

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

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

 

Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannel-

ser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. de-

cember 2019.  

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1162 af 10. juli 2020 

med senere ændringer om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser 

og professionsbacheloruddannelser. 

 

 

Udbudssted: 

København 

 

Sprog: 

Dansk  
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Dimensionering/maksimumramme/kvote: 

KEA meddeles et højeste optag (maksimumsramme) på 30 studerende årligt inkl. 

overbooking, indtil der foreligger tilstrækkelig dokumentation for dimittendernes 

beskæftigelse. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Badse 

 

Specialkonsulent 
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Nr. C1 – Nyt udbud – prækvalifikation 
(forår 2021) 

Ansøger og ud-

budssted: 
 

KEA, København 

Uddannelses-
type: 
 

Professionsbachelor 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

It-arkitektur  

Den uddannedes 

titler på hhv. 
da/eng: 

Dansk: Professionsbachelor i it-arkitektur 

Engelsk: Bachelor of IT Architecture  

Hovedområde: Tekniske område Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 210 ECTS 

Link til ansøg-
ning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/83fc54461ecd40b8cce1caf59302b65e 
 
 

RUVU's vurde-

ring 

 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
KEA har sandsynliggjort at der er et behov for de kompetencer, som uddan-
nelsens dimittender får i region Hovedstaden.  
 

RUVU har noteret sig, at uddannelsen endnu er meget ny, og at der endnu 
ikke foreligger ledigheds- eller beskæftigelsestal for de for to eksisterende 
udbud. RUVU vil derfor anbefale UFS, at der lægges et loft på optaget på 
uddannelsen.   
 

http://pkf.ufm.dk/flows/83fc54461ecd40b8cce1caf59302b65e

