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Afgørelse om godkendelse 
 

Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Københavns Universitets ansøgning om godkendelse af Erasmus Mun-

dus-kandidatuddannelsen i Urban Studies, truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af Erasmus Munduskandidatuddannelsen  

i Urban Studies. 

 

Københavns Universitet har oplyst, at uddannelsen er uddannelsesakkrediteret 

positivt af Nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie. Godkendelsen er således 

endelig. 

 

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

opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1389 af 15. december 

2011 om universiteternes internationale uddannelsesforløb (international uddan-

nelsesbekendtgørelse). 

 

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 international uddannelsesbekendtgørelse. 

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. 

 

Titel: 

Efter reglerne i international uddannelsesbekendtgørelses § 26, stk. 1, fastlægges 

uddannelsens titel til: 

 

Engelsk: Master of Sciences (MSc) in Urban Studies 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i samarbejde mellem Vrije Universiteit Brussel, Université 

Libre de Bruxelles, Universität Wien, Universidad Autónoma de Madrid, Univer-

sidad Complutense de Madrid samt Københavns Universitet. Uddannelsen udby-

des i Bruxelles, Wien, Madrid og København. 

 

Sprog: 
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Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk. 

 

Københavns Universitet har oplyst, at der kræves engelskkundskaber svarende til 

en TOEFL-test på 555 (paper based), 213 (computer based) og 80 (internet based) 

eller IELTS: 6,5 points akademisk test eller lignende færdighedstest i engelsk. 

 

Normeret studietid: 

Københavns Universitet har oplyst, at uddannelsen er normeret til 120 ECTS-

points. 

 

Styrelsen bemærker hertil, at normeringen i ECTS-points skal fremgå af studieord-

ningen, jf. § 24, stk. 3, nr. 2, i international uddannelsesbekendtgørelse. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til:  

 

Heltidstakst 1 

 

Censorkorps: 

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

denskab. 

 

Styrelsen 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 har meddelt ministeriet, at styrelsen ikke ønsker at fastsætte en maksi-

mumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv 

efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 

§ 11, stk. 1 i bacheloradgangsbekendtgørelsen. 

 

Københavns Universitet har oplyst, at der er fastsat en maksimumramme på 25 

studiepladser pr. årgang. 5 af studiepladserne tildeles til studerende fra lande uden 

for EU, de øvrige 20 tildeles studerende fra EU-lande. 

 

Københavns Universitet har oplyst, at der foretages en konkret og individuel vurde-

ring af de enkelte ansøgere, hvor der lægges vægt på den studerendes akademiske 

meritter (60 %), motiveret ansøgning (30 %) og eventuelle anbefalinger (10 %). 

 

I forbindelse med ansøgningsvurderingen søges det endvidere at opnå et bredt 

tværnationalt studiemiljø. 

 
Ministeriet har ikke bemærkninger til disse kriterier, da de er i overensstemmelse 
med kandidatadgangsbekendtgørelsens § 12, stk. 2. Ministeriet bemærker dog, at 
kriterierne af hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal fremgå af ud-
dannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside. 

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til kandidatuddannelsen: 

- Bacheloruddannelsen i litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet 

- Bacheloruddannelsen i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet 
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- Bacheloruddannelsen i medievidenskab fra Aarhus Universitet 

- Bacheloruddannelsen i medievidenskab fra Syddansk Universitet 

- Bacheloruddannelsen i kunsthistorie fra Aarhus Universitet 

- Bacheloruddannelsen i kunsthistorie fra Københavns Universitet 

- Bacheloruddannelsen i historie fra Københavns Universitet 

- Bacheloruddannelsen i historie fra Roskilde Universitet 

- Bacheloruddannelsen i historie fra Syddansk Universitet 

- Bacheloruddannelsen i historie fra Aalborg Universitet 

- Bacheloruddannelsen i historie fra Aarhus Universitet 

 

Styrelsen 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. 

 

Styrelsen bemærker endvidere, at universitetet i samarbejdsaftalen med de øvrige 

universiteter skal have fastlagt adgangskravene til uddannelsen, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, 

i international uddannelsesbekendtgørelse, herunder eventuelle sprogkrav, jf. 

ovenfor under pkt. sprogkrav. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: Københavns Universitet  
Uddannelse: Kandidatuddannelse i Urban Studies (Erasmus mundus) 

Engelsk titel: Master of Arts (MA) in Urban Studies 
Udbudssted: København (Bruxelles, Madrid og Wien) 

Uddannelsessprog Engelsk 

Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Kandidatuddannelsen i Urban Studies er en 2-årig uddannelse, der kvalificerer dimitten-
der til at varetage arbejdsopgaver i relation til byplanlægning med særlig fokus på de ud-
fordringer som globaliseringen skaber.  
 
Uddannelsen sigter mod beskæftigelse i såvel den offentlige som den private sektor, fx 
som byplanlægningsrådgivere, projektledere, planlæggere, forskere, undervisere eller i 
mediebranchen. 
 
Konstituerende elementer: 
Uddannelsen er tværfaglig og inkorporerer elementer fra følgende fagområder: sociologi, 
geografi, historie, kulturstudier og humanistiske bystudier (Urban Studies). 
 

1. Semester Bruxelles - Vrije Universiteit Brussel og Université Libre de Bruxelles – sep-

tember til februar, 40 ECTS     
European Urban Studies, Urban Social Geography, Urban Sociology, Urban Economy 
Geography og Urban Analysis 

2. Semester Wien - Universität Wien – Marts til Juni, 20 ECTS 
Demography of European Cities, Principles in Urban Planning and Urbanism, Contempo-
rary Problems in Urban Development, Urban Development and Planning in Eastern Eu-
rope, Urban Analysis   

3. Semester Copenhagen – Købehavns Universitet 20 ECTS, fordelt på:  

- Urbanism and Architecture - 7,5 ECTS 

- Urban Culture and Cultural Theory - 7,5 ECTS 

- Urban Analysis IV - 5 ECTS 

4. Semester Madrid - Universidad Autónoma de Madrid og Universidad Complutense de 

Madrid – April til Maj, 10 ECTS 
The Sustainable and Liveable City  

5. Master Thesis 
 

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 uddannelsen allerede udbydes af et internationalt 
universitetskonsortium under Erasmus Mundus-programmet og allerede er akkrediteret 
af Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Udvalget vurderer, at der er tale 
om en tværnational eliteuddannelse med et væsentligt fokus på den globale urbanisering 
byudvikling med et humanistisk og sociologisk perspektiv. 

 


