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Godkendelse af dublering af udbud

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af VIA University Colleges ansøgning om godkendelse af dublering af udbud, truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af udbud af professionsbacheloruddannelse som diplomingeniør i softwareteknologi (Viborg)
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 med
senere ændringer om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og
godkendelse af videregående uddannelser og § 3 i bekendtgørelse nr. 271 af 22.
marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Da VIA University College er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til
umiddelbar oprettelse af udbuddet.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Se bilag nedenfor.
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019.
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Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1581 af 6. november 2020 om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør.
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Dansk
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Nr. D8 - Dublering – prækvalifikation
(efterår 2021)
Ansøger og udbudssted:

VIA University College, Viborg (dublering fra Horsens)

Uddannelsestype:

Professionsbachelor

Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):

Diplomingeniør i softwareteknologi

Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:

- Professionsbachelor som Diplomingeniør i softwareteknologi
- Bachelor of Engineering in Software Technology

Hovedområde:

Diplomingeniør

Sprog:

Dansk

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

http://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce570d84e0

Link - UddannelsesGuiden:

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/diplomingenioeruddannelser/diplomingenioer-softwareteknologi

RUVU’s vurdering på
møde
d. 12. oktober 2021

Genansøgning
(J/N):
Antal ECTS:

Ja

210 ECTS

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021, bilag 4, med senere ændringer om akkreditering
af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående
uddannelser.
RUVU vurderer, at ansøgningen dokumenterer, at der regionalt og lokalt er
behov for diplomingeniører inden for software, herunder at uddannelsen vil
underbygge og forstærke det eksisterende tværfaglige uddannelsesmiljø i Viborg.
Der lægges desuden til grund, at VIA har udbudt dele af uddannelsen i Viborg som uddannelsesstation, og dermed allerede har erfaringer med udbuddet af uddannelsen, herunder samspil med det lokale erhvervsliv.
RUVU finder det meget positivt, at VIA har indgået samarbejde med Aarhus
Universitet, EA Dania, og lokale gymnasier med henblik på at understøtte fødekæden til uddannelsen og dimittendernes videre uddannelse.
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