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Afgørelse om foreløbig godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeriet har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af masteruddannelsen i 

kuratering, truffet følgende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af masteruddannelsen i kuratering. 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vide-
regående uddannelser. 

Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis 

den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. juli 2015, bortfalder den forelø-

bige godkendelse. 

 

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv 

akkreditering. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieordning 

skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 

2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) og be-

kendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universite-

terne (deltidsbekendtgørelsen).   

 

Når der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitutionen rette 

henvendelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på tildeling af 

kode til Den Koordinerede Tilmelding samt koder fra Danmarks Statistik. 

 

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

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

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen. 

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde. 

 

Titel: 

Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastlægges uddannelsens titel 

til: 
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Dansk: Master i kuratering 

Engelsk: Master of Curating 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i Aarhus 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk. 

 

Ministeriet bemærker hertil, at det fremgår af § 11 i deltidsbekendtgørelsen, at hvis 

en deltidsuddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøge-

ren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kund-

skaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. 

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 6, stk. 2, fastlægges uddannelsens nor-

mering til 60 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: 

 

Deltidstakst 1 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for kunsthisto-

rie. 

 

Ministeriet bemærker hertil, at det er muligt at supplere censorkorpset, således at 

det samlede korps dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen. 

 

Dimensionering/ Maksimum-ramme/ kvote 

Styrelsen for Videregående Uddannelser har meddelt ministeriet, at styrelsen ikke 

ønsker at fastsætte en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Universite-

tet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der 

optages på uddannelsen, jf. masterbekendtgørelsens § 10, jf. 22, jf. § 9 i deltidsbe-

kendtgørelsen.  

 

Aarhus Universitet har oplyst, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling 

til, hvorvidt uddannelsen skal dimensioneres. 

 

Ministeriet bemærker, at såfremt der fastsættes en dimensionering, og universitetet 

ikke kan optage alle rettidigt tilmeldte ansøgere, skal optagelse ske efter kriterier, 

der på forhånd er fastsat af universitetet. Universitetet må alene anvende fagligt 

relevante kriterier samt tilmeldingstidspunkt som udvælgelseskriterier, jf. § 9, stk. 

2, i deltidsbekendtgørelsen, jf. § 10 og § 22 i masterbekendtgørelsen. 

 

Ministeriet bemærker endvidere, at kriterierne skal være offentligt tilgængelige fra 

det tidspunkt, hvor universitetet annoncerer uddannelsesaktiviteten, jf. § 9, stk. 2, 

3. pkt., i deltidsbekendtgørelsen, jf. § 10, stk. 2, og § 22 i masterbekendtgørelsen. 
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Adgangskrav: 

Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til masteruddannelsen: 

- Bacheloruddannelsen i kunsthistorie fra Københavns Universitet 

- Bacheloruddannelsen i kunsthistorie fra Aarhus Universitet 

- Bacheloruddannelsen i æstetik og kultur fra Aarhus Universitet 

- Professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen  

- Professionsbacheloruddannelsen som pædagog  

- Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge  

 

Ministeriet bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed tyde-

ligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside, 

såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, der anses som adgangs-

givende til uddannelsen. 

 

Desuden stilles krav om mindst to års relevant erhvervserfaring inden for f.eks.: 

- Ansættelse på et museum, gallerier eller andre kulturinstitutioner 

- Kunst- og kulturkustoder 

- Uafhængige kuratorer 

- Arkivarer 

- Ledelse, administratorer og koordinatorer i forbindelse med f.eks. festival-

ler eller events 

- Kommunikationsteknikere, der arbejder på tværs af det kulturelle felt 

- Interaktionsdesignere 

- Undervisere, f.eks. i gymnasiet 

- Kunstnere 

- Designere 

 

Ministeriet bemærker, at kravet om 2 års relevant erhvervserfaring ligger inden for 

rammerne af masterbekendtgørelsen § 9. Styrelsen bemærker herudover, at det af 

hensyn til de studerendes retssikkerhed skal fremgå tydeligt, hvad der anses som 

relevant erhvervserfaring. 

 

Ministeriet bemærker i øvrigt, at kravene til ansøgernes erhvervserfaring og faglige 

forudsætninger forventes at fremgå af uddannelsens studieordning, jf. masterbe-

kendtgørelsen § 13. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: Aarhus Universitet  
Uddannelse: Masteruddannelse i Kuratering  

Engelsk titel: Master program in Curating 
Udbudssted: Aarhus 

Uddannelsessprog Engelsk 

Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Masteruddannelsen i kuratering er en 1-årig deltidsuddannelse, der henvender sig til an-
satte i kulturinstitutioner i bred forstand, herunder museer, gallerier, arkiver, festivaler 
mv.  Uddannelsen baserer sig på en kombination af professionel praksis inden for kurate-
ring og det kuratoriske vidensfelt, der er tværfagligt og trækker på metoder fra kunst og 
design, kritik, æstetik, kulturstudier, informations- og mediestudier, sociologi og filosofi.  
De forskellige indfaldsvinkler udvikles på internationalt niveau gennem ny kuratorisk 
forskning.  
 
Konstituerende faglige elementer: 

- Kurateringsteorier (15 ECTS) 

- Kuratorisk praksis (15 ECTS) 

- Ny kuratorisk viden (15 ECTS) 

- Kurateringsprojekt (15 ECTS) 
 

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 
af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU har herunder lagt vægt på, at der er tale om en efteruddannelse, som baserer sig på 
den aktuelle udvikling inden for kunst- og kulturformidling, hvor kuratering i de senere år 
har indtaget en fremtrædende plads. Uddannelsen vurderes således at bidrage til under-
støttelse af den generelt øgede professionalisering inden for museums- og udstillingsver-
denen, herunder krav i den ny museumslov. RUVU bemærker, at uddannelsen knytter an 
til globale tendenser i kunstverdenen og trækker på international forskning inden for ku-
ratering. Det vurderes på baggrund heraf tilstrækkeligt begrundet, at uddannelsen ønskes 
udbudt på engelsk.   
 

 

 


