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Prækvalifikation af nye uddannelser – ansøgningsrunde 2021-1 

 

 

Sagsindhold: 

 

Der er til denne ansøgningsrunde om prækvalifikation indsendt forslag om to nye uddannelser: 

Fakultet Uddannelse Campus Sprog 

TEK, SUND, SAMF Master i arbejdsmiljøledelse Odense Dansk 

SAMF Master i intelligence og cyber studier Odense Dansk 

 

Procesplanen for udarbejdelse og godkendelse af uddannelsesansøgninger foreskriver, at alle ansøgninger 

om nye uddannelser skal behandles to gange af Uddannelsesrådet og direktionen, inden ansøgningerne sendes til 

endelig behandling i bestyrelsen. Direktionen besluttede ved sin første behandling af udkast til ansøgninger den 

29. oktober 2020 på baggrund af en indstilling fra Uddannelsesrådet, at fakulteterne kan arbejde videre med an-

søgningerne. Den anden behandling af indkommende uddannelsesforslag sker i Uddannelsesrådet på dets møde 

den 18. december 2020 og i direktionen på mødet den 28. januar 2021, hvor bl.a. resultatet af arbejdsmarkedsun-

dersøgelserne vurderes. 

 

Som følge af, at der i 2021 først er berammet bestyrelsesmøde den 12. april, fremlægges uddannelserne allerede 

på nuværende tidspunkt til forhåndsgodkendelse.  

 

Udover ovenstående to nye uddannelsesforslag fortsætter Det Samfundsvidenskabelige Fakultet arbejdet med 

udviklingen af den akademiske overbygningsuddannelse i Justice, Society and Institutions. Bestyrelsen har tidli-

gere forhåndsgodkendt ansøgningen ifm. behandlingen af foregående ansøgningsrunde (2020-2) på bestyrelses-

mødet den 15. juni 2020. 

Fakultet Uddannelse Campus Sprog 

SAMF Akademisk overbygningsuddannelse i Justice, Society and 

Institutions 

Sønderborg Engelsk 

 

Der anmodes om fuldmagt til, at bestyrelsesformand og rektor kan fremsende ansøgningerne til Uddannelses- og 

Forskningsministeriet pr. 1. februar 2021, forudsat at ansøgningerne – herunder arbejdsmarkedspotentialet – vur-

deres at være tilfredsstillende. Denne fremgangsmåde er blevet anvendt ved tidligere ansøgningsrunder. 

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 10. og 11. december 2020 
Dagsordenens punkt 4 



 

 Side 2 

 

Vedr. Akademisk overbygningsuddannelse i Justice, Society and Institutions 

Da direktionen behandlede de endelige ansøgninger den 24. september 2020, var det direktionens vurdering, at 

ansøgningen ikke fremviste en tilstrækkelig stærk aftagerundersøgelse. Direktionen besluttede derfor, at ”ansøg-

ning om ny 1-årig akademisk overbygningsuddannelse i Justice, Society and Institutions sendes til UFM ved an-

søgningsfristen den 1. februar 2021 med henblik på, at der kan arbejdes videre med aftagerundersøgelsen”. 

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er med udgangspunkt i den modtagne tilbagemelding fra direktionen i gang 

med en uddybende behovsafdækning i form af en kvantitativ survey i samarbejde med SDU RIO som supplement 

til den allerede gennemførte kvalitativt funderede behovsafdækning. Resultaterne heraf ventes at ligge klar ultimo 

november med henblik på behandling i Uddannelsesrådet den 18. december 2020 sammen med de øvrige to ud-

dannelsesforslag. Det er ikke forventningen, at resultaterne vil afstedkomme væsentlige ændringer i uddannelsen. 

 

Vedr. Master i arbejdsmiljøledelse 

Nedenstående er et kort resumé udarbejdet af Det Tekniske Fakultet om uddannelsen:  

 

Masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse er et tværfakultært initiativ mellem TEK, SUND og SAMF, som alle rum-

mer markante forskningsenheder, der kan understøtte både en uddannelse inden for arbejdsmiljø samt øget forsk-

ningssamarbejde. 

 

Der findes ikke p.t. akademiske uddannelser målrettet arbejdsmiljø i Danmark – men de findes i alle Danmarks 

nabolande. Tidligere udbød DTU en masteruddannelse i miljø og arbejdsmiljøledelse, men den blev nedlagt i 

2016, da DTU ønskede et andet fokus (uddannelsen havde relativt stabilt 30 studerende årligt). I 2017 fik RUC 

afslag på en masteruddannelse i arbejdsmiljø, idet UFM ikke mente, at det var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at ud-

dannelsen matchede samfundets behov. 

 

Arbejdet med nærværende SDU masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse begyndte i januar 2020. Der er nedsat en 

arbejdsgruppe bestående af VIP’er for alle tre fakulteter samt enkelte toneangivende, eksterne parter indenfor ar-

bejdsmiljø. Til at støtte arbejdsgruppen er der nedsat en følgegruppe bestående af en stor kommune, en region, 

en statslig institution, arbejdstilsynet samt en SMV og en stor virksomhed. 

 

Hen over foråret og sommeren har arbejdsgruppen gennemført en række online dialogmøder, hvor omkring 50 

interessenter har bidraget til uddannelsesudviklingen. Dette er både offentlige og private aktører. Der har med en 

enkelt undtagelse været opbakning til uddannelsesforslaget samt enighed om behovet for en sådan uddannelse. 

Opbakningen er mest entydig fra private virksomheder. 

 

I forhold til behovet for uddannelsen er følgende særligt blevet fremhævet: 

• Generelt stigende fokus på bæredygtigt arbejdsmiljø. 

• Behovet for at arbejdsmiljøfokusset kommer ’ud af sidevognen’ og i højere grad integreres direkte ind i virk-

somheden / organisationens kerneforretning og -ydelser. 

• Arbejdstilsynets nye lovgivningsbestemte muligheder for at kunne pålægge en organisation videreuddannelse 

i relation til arbejdsmiljø. 

• Virksomhedernes stadig stigende afhængighed af arbejdsmiljøcertificeringer. 

• Arbejdsmiljøuddannelse som et middel til at mindske forsikringsomkostninger i private virksomheder. 

 



 

 Side 3 

Den 4. november udsendte SDU høring på uddannelsesforslaget. Dette kan ses på hjemmesiden www.sdu.dk/ny-

arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen planlægges udbudt på dansk. 

 

Høringen udsendes relativt bredt til offentlige og private interessenter, og der forventes en opsamling på høringen i 

december, hvorefter følgegruppen inddrages på ny. Processen og særligt høringen er bevidst tilrettelagt med hen-

blik på at nå bredt ud. Dels for at opnå feedback og dokumentation for samfundsbehovet, dels med tanke på en 

præ-markedsføring af uddannelsen samt at vække interessen for uddannelsen i relevante miljøer. 

 

For nuværende – og med forbehold for høringen – er den overordnede forventning, at der både kan vises en bred 

opbakning til uddannelsen, og at der fremadrettet kan rekrutteres 25- 30 studerende årligt. Der ses allerede en 

markant interesse for uddannelsesforslaget, der er blevet delt via LinkedIn og har opnået pressens interesse, hvor 

Ugebladet A4 har henvendt sig til SDU mhp. en artikel. 

 

Vedr. Master i intelligence og cyber studier 

Nedenstående er et kort resumé udarbejdet af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om uddannelsen: 

 

Uddannelsens formål og faglige sigte: 

Masteruddannelsen i intelligence og cyber studier (MICS) er en fællesuddannelse mellem SDU og Forsvarsakade-

miet (FAK). Uddannelsen er en tværdisciplinær uddannelse, som giver de studerende viden, færdigheder og kom-

petencer inden for de to fagområder: Intelligence Studies og Cyber Studies.  

 

Med afsæt i såvel teoretisk som empirisk viden styrker uddannelsen de studerendes evner til at analysere, kompri-

mere og formidle efterretninger og cyberrelaterede spørgsmål ud fra en bred viden om udfordringerne forbundet 

med cybersikkerhed og efterretningsvirksomhed i et dynamisk og foranderligt sikkerhedsmiljø, hvor målet er at 

sikre velfungerende og resiliente samfund. 

 

Uddannelsen har til formål at tilbyde analytisk og kritisk refleksiv fordybelse i egen faglige specialisering ved at pla-

cere intelligence og cyber-relaterede spørgsmål i en bred kontekst af de udfordringer, der følger i kølvandet på 

accelererende forandring, globalisering og digitalisering samt at udvikle deltagernes forståelse af de mange politi-

ske, juridiske og etiske problematikker forbundet hermed. Uddannelsen har dermed til formål at bidrage til løsnin-

gen af tværgående organisatoriske problemstillinger, til forståelsen af sammenhængen og gensidige indvirkninger 

af individuelle udfordringer samt til en erkendelse og forståelse af de bredere samfundsmæssige og etiske konse-

kvenser og problemstillinger forbundet med intelligence of cyber.  

 

Behovet for uddannelsen: 

Der er et akut og stigende behov for kombinationen af efterretnings- og cybersikkerhedskompetencer i en bred 

vifte af danske private og offentlige sektorer. Det seneste forsvarsforlig 2018-2023 har afsat 1,5 mia. kroner til 

Danmarks digitale sikkerhed, der blandt andet udmøntes gennem 25 initiativer i National Strategi for Cyber- og 

Informationssikkerhed 2018-2021. Særligt kritiske sektorer, der skal oparbejde styrkede kompetencer, er energi-, 

transport-, tele-, finans-, sundheds-, og søfartssektoren. Disse – og andre – sektorer indgår i lange værdi- og for-

syningskæder, der stiller kontinuerligt større krav til efterretnings- og cyberanalytiske kapaciteter, herunder blandt 

personer i stillinger, hvor emnerne hidtil har været underprioriterede eller sågar ikke-eksisterende.  

 

Den største aftager forventes at være Forsvarsakademiet (FAK), som har et behov for 15 dimittender årligt samt 

enkeltfagsstuderende, idet enkelte af valgmodulerne vil blive udbudt både på denne master samt ved FAK’s 

http://www.sdu.dk/nyarbejdsmiljøuddannelse
http://www.sdu.dk/nyarbejdsmiljøuddannelse
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masteruddannelse militære studier. Hertil kommer 3 dimittender for PET. Med udgangspunkt i det unikke samar-

bejde mellem FAK og SDU, der åbner for de ellers svært tilgængelige kompetencer, er der en lignende forventning 

om interesse fra det private erhvervsliv. 

 

Særlige forhold omkring uddannelsen: 

Da der er tale om en fællesuddannelse mellem SDU og FAK, er undervisningen fordelt mellem de to institutioner 

med henblik på at drage størst mulig fordel af institutionernes forskellige kernekompetencer. 

 

Uddannelsen udbydes indledningsvis som dansksproget, dog med enkelte fagelementer på engelsk. Ambitionen 

er, at den efter mindst ét fuldt forløb skal kunne udbydes i to sprogspor (A & B) på hhv. dansk og engelsk ud fra en 

forventning om, at der vil være en betragtelig international interesse for uddannelsen.  

 

Eventuelle udfordringer for en succesfuld prækvalifikation, f.eks. konkurrence med beslægtede uddannelser eller 

manglende positive aftager tilkendegivelser: 

MICS bringer med sin særlige fagkombination en unik uddannelse og kompetenceprofil på markedet, der ikke bli-

ver matchet af sammenlignelige udbud. De eksisterende (teknisk fokuserede) masteruddannelser i cybersikkerhed 

dækker ikke det efterretningsmæssige sigte for MICS, mens de eksisterende efterretningsudbud (enkeltstående 

kurser i Forsvarets regi) ikke dækker det brede akademiske sigte for MICS. 

 

Forventet optag på uddannelsen: 

Tilkendegivelser fra FAK, PET, Forsvarsministeriet og FE indikerer 18 - 20 indskrivninger om året de første tre år. 

Derudover er der en forsigtig forventning om ca. 10 andre studerende per år. 

 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

 

• Forhåndsgodkender de to indsendte uddannelsesforslag om hhv. en master i arbejdsmiljøledelse og en ma-

ster i intelligence og cyber studier. 

• Tager til efterretning, at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet fortsætter arbejdet med udviklingen af den tidli-

gere forhåndsgodkendt akademiske overbygningsuddannelse i Justice, Society and Institutions. 

• Giver bestyrelsesformand og rektor fuldmagt til at fremsende ansøgningerne til prækvalifikation og godken-

delse i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 1. februar 2021 kl. 12., såfremt indholdet vurderes at være 

tilfredsstillende. 
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