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Godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Syddansk Universitets (SDU) ansøgning om godkendelse af ny uddan-

nelse truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af masteruddannelse i 

Intelligence og cyber studier 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019 

om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af vi-

deregående uddannelser. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-

ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 19 af 9. ja-

nuar 2020 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) 

og bekendtgørelse nr. 24 af 9. januar 2020 om deltidsuddannelser ved universite-

terne (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer. 

 

Da SDU er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar op-

rettelse af uddannelsen. 

 

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

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

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. 

 

Titel: 

Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 5 fastlægges uddannelsens titel til: 

 

Dansk: Master i intelligence og cyber studier 

 

Engelsk: Master of Intelligence and Cyber Studies                    

 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i Odense 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 6, stk. 2, fastlægges uddannelsens nor-

mering til 60 ECTS-point. 
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Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: Takst 1 (deltid) 

Aktivitetsgruppekode:  5959 

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD: 8584 

AUDD: 8584           

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes Censorkorpset for Statskund-

skab med supplering fra Forsvarsakademiets Censorkorps for Forsvarets akkredi-

terede uddannelser] 

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til masteruddannelsen, 

jf. § 9, i bekendtgørelse nr. 19 af 9.januar 2020 i masterbekendtgørelsen:  

 

Ansøgere til MICS skal have gennemført en relevant uddannelse inden for det 

samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige eller humanistiske felt på enten pro-

fessionsbachelor-, bachelor- eller kandidatniveau. Nedenstående er eksempler på 

videregående uddannelser, der giver adgang til optagelse på MICS, under forud-

sætning af relevant erhvervserfaring: 

 

- Professionsbacheloruddannelse inden for offentlig administration, IT, di-

plomingeniør, kommunikation, sikkerhed, strategi og økonomi. 

 

- Bachelor eller kandidatuddannelse inden for statskundskab, jura, psyko-

logi, sprog, økonomi, fysik, matematik, datalogi og Softwareudvikling. 

 

For ansatte i Forsvaret er kravet at være officer under Forsvarsministeriets myn-

dighedsområde – herunder også Beredskabsstyrelsen – på M321/U321 eller 

M322/U322 niveau. 

 

Ansøgere til MICS skal som minimum have to års relevant erhvervserfaring efter 

at have gennemført den adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring 

kan udgøres af, at ansøgeren enten tidligere eller for nuværende beskæftiger sig 

med analyse, ledelse, efterretninger, informationssikkerhed, risikohåndtering, for-

syningssikkerhed, forretningsudvikling og formidlingsaktiviteter. 

 

Der kan søges om dispensation for ansøgere, der opfylder kravet om minimum to 

års relevant erhvervserfaring, men ikke opfylder uddannelseskravet. 

 

Ansøgere skal kunne dokumentere deres engelskkundskaber i henhold til SDUs 

gældende sprogkrav https://www.sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/adgangs-

krav/sprogkrav. 

 

Studerende, der ikke ønsker at deltage i alle studiets elementer, kan optages som 

enkeltfagsstuderende, hvis forudsætningerne i henhold til adgang (se ovenfor) er 
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opfyldte; hvis adgangskravene til det pågældende enkeltfag er opfyldt af den stu-

derende, og hvis universitetet finder optagelsen hensigtsmæssig ud fra praktiske 

og pædagogiske hensyn. Grundfag I, From Cold War Espionage to Cyberwars: 

history, theory, and practice of intelligence and cybersecurity er obligatorisk for 

alle studerende. På grund af den faglige progression forventes den enkeltfagsstu-

derende at have tilegnet sig de samme faglige forudsætninger som den alminde-

lige studerende.  

Der udstedes bevis for beståede fag, og der kan udstedes et Certifikatbevis for 

den studerende, der har gennemført mindst 30 ECTS og har skrevet et bestået 

Certifikatprojekt (5ECTS), det vil sige i alt 35 ECTS. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Badse 

 

Specialkonsulent 
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Nr. A5 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(forår 2021) 

Status på ansøgningen:  
Under behandling 

Ansøger og ud-
budssted: 
 

SDU, Campus Odense 

Uddannelses-
type: 
 

Master 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Intelligence og cyber studier  

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

Dansk: Master i intelligence og cyber studier 
Engelsk: Master of Intelligence and Cyber Studies  

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/83fc54461ecd40b8cce1caf593041b79 
 
 

RUVU's vurde-
ring 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU vurderer, at uddannelsen kan imødekomme et behov for et generelt 
løft af ikke-tekniske kompetencer inden for intelligence og cyber-sikkerhed 
hos beslutningstagere, myndigheder og erhvervsliv. RUVU har noteret sig, at 
hovedparten af uddannelsen tilrettelægges online. 
 
RUVU lægger desuden til grund for sin vurdering, at behovet for uddannel-
sen afspejles af Forsvarsakademiets engagement i både udviklingen og gen-
nemførelsen af uddannelsen. 
 
RUVU er skeptisk i forhold til, om der er behov for både en dansksproget og 
en engelsksproget masteruddannelse i Intelligence og cyber studier, og me-
ner, at SDU indledningsvis kun bør åbne den ene af de to uddannelser og 
derefter lade efterspørgslen hos kursisterne afgøre behovet for at åbne 
begge.  
 

http://pkf.ufm.dk/flows/83fc54461ecd40b8cce1caf593041b79

