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Endeligt afslag på godkendelse af ny uddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse og
efterfølgende indsigelse af 23. november 2021 mod udkast til afslag af 9. november 2021 truffet følgende afgørelse:
Afslag på godkendelse af bacheloruddannelse i kunstig intelligens

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser
(nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændring).
Indsigelsen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU):
”RUVU vurderer, at uddannelsesinstitutionens indsigelse ikke indeholder væsentlige nye oplysninger, der kan lægges til grund for en ændret vurdering af ansøgningen.
RUVU anerkender, at kunstig intelligens er et interessant felt, men finder det stadig ikke påvist, at der er behov for en helt ny uddannelse inden for området. RUVU hæfter sig ved, at der allerede findes flere beslægtede uddannelser, der indeholder væsentlige elementer af kunstig intelligens, og at det generelt bør overvejes, hvordan nye felter fremadrettet kan integreres i de eksisterende uddannelser
på det datalogiske område.
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Endvidere finder RUVU det fortsat ikke tilstrækkeligt påvist, at uddannelsen har
potentiale til at rekruttere grupper af studerende, heriblandt kvinder, som ikke
normalt søger mod uddannelser på it- og dataområdet, samt at uddannelsen kan
være med til at fastholde flere unge i regionen.”

.
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen
fortsat ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse
nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændring, bilag 4.
Med venlig hilsen
Camilla Badse
Specialkonsulent
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