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Rektor Kristina Østergaard Kristoffersen 

 

 

Kære Kristina Østergaard Kristoffersen 

 

På baggrund af gennemført prækvalifikation af Professionshøjskolen University 

College Nordjyllands (UCN) ansøgning om godkendelse af nyt udbud er der truffet 

følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nyt udbud af diplomuddannelse i it-sikkerhed (Aalborg) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændring) og § 3 i 

bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse 

af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, 

akademiuddannelser og diplomuddannelser. 

 

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

ordning opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 933 af. 13. 

juni 2022 om diplomuddannelser. 

 

Da UCN 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). Vurderingen er vedlagt som bilag.  

 

Ved spørgsmål til afgørelsen kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kontaktes 

på pkf@ufm.dk. 

 

Sprog:  

Dansk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Christina Egelund 

 

Bilag: 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 

mailto:pkf@ufm.dk
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Bilag 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 

 

Nr. C7 – Nyt udbud – prækvalifikation 
(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og 
udbudssted: 

University College Nordjylland (Aalborg) 
 

Uddannelsestype: Diplomuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

It-sikkerhed 

Den uddannedes 
titler på hhv. da/eng: 

- Diplomuddannet i it-sikkerhed 
- Diploma of IT Security 

Hovedområde: IT-faglige område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 60 ECTS 

Link til ansøgning på 
pkf.ufm.dk: 

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a6015764780
e1f97 

Link - 
UddannelsesGuiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/teknik
ogteknologi/it-sikkerhed 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 24. oktober 
2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som 

fastsat i bilag 4 i bekendtgørelse om akkreditering af 

videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 

af videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 

med senere ændring). 

 

RUVU lægger i sin vurdering vægt på, at ansøgningen og 

behovsanalysen fremstår velunderbygget. RUVU 

anerkender, at der er behov for opkvalificering af den 

eksisterende arbejdsstyrke i små- og mellemstore 

virksomheder inden for it-sikkerhed. RUVU finder det på 

den baggrund dokumenteret, at der er grundlag for et 

udbud af uddannelsen i Aalborg. 
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