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Kære Jens Ringsmose 

 

På baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning 

om godkendelse af ny uddannelse er der truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på ny professionsbachelor som diplomingeniør i softwareteknologi 

(Sønderborg) 

 

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

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

 

Ved afslaget er lagt vægt på, at der som følge af Aftale om reduktion af 

engelsksprogede videregående uddannelser af 25. juni 2021 var enighed blandt 

aftalepartierne om at nedbringe SU-udgifterne til vandrende arbejdstagere. Aftalen 

indebar en ændring af lov om erhvervsakademi- og 

professionsbacheloruddannelser, der medførte, at hovedparten af alle 

engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser skulle 

lukkes eller omlægges til dansk. Loven giver mulighed for, at godkende nye 

erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i helt særlige tilfælde. Det 

er dog vurderingen, at den foreliggende ansøgning ikke lever op til betingelserne 

for at anvende denne mulighed.  

 

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 

modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk. Ved 

spørgsmål til afgørelsen kan der ligeledes rettes henvendelse hertil.  

 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte tidsfrist, 

betragtes afslaget som endeligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Christina Egelund 
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Bilag: 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 
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Bilag 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 

 

Nr. A14 – Ny uddannelse – prækvalifikation 
(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Afslag 

Ansøger og 
udbudssted: 
 

Syddansk Universitet (Sønderborg) 

Uddannelsestype: 
 

Professionsbacheloruddannelse (diplomingeniør) 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Softwareteknologi  

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Professionsbachelor som diplomingeniør i softwareteknologi  
- Bachelor of Engineering (BEng) in Software Technology 

Hovedområde: Diplomingeniør Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Engelsk  Antal 
ECTS: 

210 ECTS 

Link til ansøgning 
på pkf.ufm.dk: 

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478126a6d  

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 har noteret sig, at uddannelsen knyttes til det nye 

Center for Industrielt Software på SDU i Sønderborg, som 

større lokale virksomheder har engageret sig i. 

 

RUVU har noteret sig, at der er tale om en engelsksproget 

uddannelse, men vurderer, at det i ansøgningen er godtgjort, 

at uddannelsen vil kunne tiltrække internationale studerende 

fra bl.a. grænselandet. Dette vil kunne understøtte muligheden 

for at imødekomme behovet for de dimittender, som allerede i 

dag er efterspurgt i regionen. Derudover fremhæver SDU, at 

koncernsproget blandt størstedelen af virksomhederne i 

lokalområdet er engelsk, og at formålet med det nyetablerede 

Center for Industrielt Software er at understøtte udvikling på et 

globalt arbejdsmarked, hvor de lokale virksomheder, ifølge 

SDU, har en unik position og et yderligere vækstpotentiale 

 

RUVU vurderer desuden, at det regionale behov for 

uddannelsen er velunderbygget gennem aftagerdialogen, og at 

uddannelsen ikke vil forringe vilkårene for øvrige beslægtede 

uddannelser. Endelig hæfter RUVU sig ved, at et kommende 

udbud af uddannelsen vil blive omfattet af områdets 

jobgarantiordning for færdiguddannede fra SDU’s 

ingeniøruddannelser i Sønderborg.  

 

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478126a6d
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RUVU bemærker, at den ansøgte uddannelses indhold i høj 

grad er identisk med indholdet af den ansøgte 

bacheloruddannelse i software engineering. RUVU finder det 

vigtigt, at der i tilrettelæggelsen af uddannelsen tages højde 

for, at diplomingeniøruddannelsen bliver en selvstændig 

uddannelse med eget erhvervssigte og videngrundlag. 

 


