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Orientering om godkendelse af nyt udbud 
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet skal hermed oplyse, at følgende nye ud-
dannelsesudbud er godkendt til oprettelse: 
 

Kandidatuddannelsen i statskundskab i Aarhus (engelsk) 
 
Udbuddet blev d. 5. november 2014 foreløbigt godkendt efter prækvalifikation1. En 
foreløbig godkendelse gives på betingelse af efterfølgende positiv uddannelsesak-
kreditering. Med Akkrediteringsrådets afgørelse af d. 26. juni 2015 om positiv ak-
kreditering 2 er betingelsen opfyldt. 
 
 

 
Indhold 

 

 
Beskrivelse 

Dansk titel: 
 

Cand.scient.pol. 
 

Engelsk titel: 
 

Master of Science (MSc) in Political Science. 
 
 

Normeret studietid: 
 

120 ECTS. 
 
 

Sprog: 
 

Uddannelses udbydes på engelsk. 
 
 

Hovedområde: 
 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedom-
råde. 
 

Takstindplacering: 
 

Heltidstakst 1. 
Aktivitetsgruppekode: 7102 Statskundskab, samfundsfag. 

                                                             
1 Afgørelsen kan ses på http://pkf.ufm.dk/ under ”Se ansøgninger” 
 
2 Afgørelsen kan ses på Akkrediteringsinstitutionens hjemmeside: http://akkr.dk/ under ”Afgørelser” 
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Censorkorps: 
 

Censorkorpset for statskundskab/samfundsfag. 
 
 

Koder Danmarks Statistik: 
 

UDD: 7101. 
AUDD: 7101. 
 

Udbudssted: 
 

Aarhus Universitet, Bartholins Allé, 8000 Aarhus C. 
 
 

Adgangskrav: 
 

Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til 
kandidatuddannelsen, jf. § 10, stk. 2, i uddannelsesbekendtgørel-
sen: 
- Bacheloruddannelsen i statskundskab fra Aarhus Universitet 
- Bacheloruddannelsen i statskundskab fra Københavns Univer-

sitet 
- Bacheloruddannelsen i statskundskab fra Syddansk Universi-

tet 
- Bacheloruddannelsen i statskundskab fra Islands Universitet 
- En bacheloruddannelse med minimum 80 ECTS point inden 

for politologiens fagområder (komparativ politik, politiske in-
stitutioner, politisk adfærd, politisk teori, politisk sociologi, in-
ternational politik, policy analyse og offentlig forvaltning og 
samfundsvidenskabelig metode), og yderligere minimum 60 
ECTS-point inden for politologi, se ovenstående, eller generel 
samfundsvidenskab (f.eks. metodologi, økonomi, sociologi, 
psykologi eller jura), samt yderligere minimum 20 ECTS-point 
inden for samfundsvidenskabelig metode. Herudover Engelsk 
B eller tilsvarende niveau demonstreret ved andre anerkend-
te prøver. 

 
Ministeriet bemærker, at det af hensyn til de studerendes rets-
sikkerhed tydeligt skal fremgå af uddannelsens studieordning 
samt universitetets hjemmeside, såfremt der er andre uddannel-
ser end de ovenfor nævnte, der anses som adgangsgivende til 
uddannelsen. 
 

Dimensionering/ 
maksimumramme: 

Ministeriet har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksi-
mumramme for tilgangen til uddannelsen på 30 studerende. 
 

Øvrige bemærkninger: 
 
 

Intet at bemærke. 

 
 
I er velkomne til at kontakte undertegnede på e-mail: jso@uds.dk, hvis I har 
spørgsmål eller behov for yderligere information. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Sørensen 
Chefkonsulent 
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