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 17. september 2015 
 SMT/logr 
   
 
Bestyrelsesmødet den 28. september 2015 
Indstilling. Dagsordenens punkt 5 
 
 
Sag:  
 
Prækvalifikation af nye uddannelser 2015-I. 
 
 
Sagsindhold: 
 
Det Humanistiske Fakultet har udarbejdet et forslag til en ny uddannelse i big data og privacy. Uddannelses-
forslaget fremsendes til godkendelse i bestyrelsen med henblik på indsendelse til Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet den 1. oktober 2015 til prækvalifikation og godkendelse. 
 
I overensstemmelse med den vedtagne procesplan for udarbejdelse og godkendelse af uddannelsesansøg-
ninger har direktionen den 10. september 2015 forbehandlet uddannelsesforslaget på direktionsmødet.  
 
Nedenstående er en kort gennemgang af opmærksomhedspunkter vedr. uddannelsesforslaget: 
 
Kandidatuddannelse i Big data and Privacy (cand.it.) 
 

 Uddannelsen er en ny engelsksproget kandidatuddannelse kendetegnet ved, at kandidaten opnår 
datalogiske kompetencer inden for big data værktøjer og it-sikkerhed kombineret med humanisti-
ske kompetencer i etik, design og innovationsdrevne forretningsprocesser.  

 Kandidaterne bidrager til udvikling af it-systemer med kompetencer, der omfatter viden om pro-
grammering, forretning og privathedssikrende teknologidesign.  

 Ifølge bl.a. Dansk Industri er der mangel på kandidater med kompetencer inden for big data. Beho-
vet for kandidater er yderligere dokumenteret i en række artikler, rapporter samt interviews med 
aftagere. 

 Uddannelsens indhold er tilrettet på baggrund af tilbagemeldingerne fra aftagerne i forbindelse 
med interviewene. Således har flere af aftagerne set det som en styrkelse, hvis uddannelsens ind-
hold af analysekompetencer udvides. Dette ønske er efterfølgende indarbejdet i uddannelsen og 
indgår således i det foreliggende uddannelsesforslag. 

 Neden for er gengivet navnene på interviewede aftagere, deres overordnede vurdering samt deres 
forbehold. 
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Aftager Positiv Forbehold, der er taget højde 
for i udviklingen af uddannelsen 

Forbehold der udestår 

Dansk Industri ITEK X   

LEGO Systems a/s X Data Science-elementet (analy-
se, statistik) bør udbygges  
Er efterfølgende indarbejdet 

 

Bank Data X   

ECCO X   

Jyske Bank X Analysedelen bør udbygges 
Er efterfølgende indarbejdet  

 

Sydbank X   

Syddansk Sundhedsin-
novation 

X   

Odense Kommune  X Analysedelen bør udbygges 
Er efterfølgende indarbejdet 

SDU bør satse på de ”hårde” ud-
dannelser, matematik/matematik-
økonomi 

Region Syd X   

Region Midt X   

 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender fremsendelsen af ansøgningen om ovenstående ny uddannelse til 
prækvalifikation og godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 1. oktober 2015. 
 
 
Sagsbehandler: 
 
Simon Møberg Torp Martin Zachariasen 
Dekan Dekan 
Det Humanistiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet 
 
 
 
 


