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Afgørelse om foreløbig godkendelse 

 

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

kation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et engelsksproget ud-

bud af kandidatuddannelse i statskundskab, truffet følgende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af kandidatuddannelsen i statskundskab 

 i Aarhus 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser. 

 

Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis 

den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. januar 2016, bortfalder den fore-

løbige 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. 1520 af 16. decem-

ber 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelses-

bekendtgørelsen).   

 

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 samfundsvidenskabelige hovedområde. 

 

Titel: 
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Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 1 og nr. 3.9. i bilag 1, fast-

lægges uddannelsens titel til: 

 

Dansk: Cand.scient.pol.  

Engelsk: Master of Science (MSc) in Political Science  

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i Aarhus. 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret, at uddannelsen udbydes på engelsk. 

 

Ministeriet bemærker hertil, at det fremgår af § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1488 

af 16. december 2013 om adgang m.v. til kandidatuddannelser ved universiteterne 

(kandidatadgangsbekendtgørelsen), at hvis en uddannelse eller væsentlige dele 

heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat 

for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-

niveau. 

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 19 fastlægges uddannelsens nor-

mering til 120 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: 

 

Heltidstakst 1 

 

Aktivitetsgruppekode: 7102 Statskundskab, samfundsfag 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for statskund-

skab/samfundsfag. 

 

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. 

§ 9, stk. 1, i kandidatadgangsbekendtgørelsen. Uddannelsen vil dog indgå i den nye 

dimensioneringsmodel, hvorfor den eventuelt kan blive dimensioneret på et senere 

tidspunkt. 

 

Ministeriet har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme for 

tilgangen til uddannelsen på 30 studerende. 

 

Efter det oplyste vil universitetet, i tilfælde af at ansøgerantallet overstiger 30 stu-

derende, udvælge de mest kvalificerede ansøgere ud fra kriterierne karaktergen-

nemsnit på den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnit for relevante 

kurser og antal relevante kurser. 
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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-

dannelses studieordning samt universitetets hjemmeside. 

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til kandidatuddannelsen, 

jf. § 10, stk. 2, i uddannelsesbekendtgørelsen: 

- Bacheloruddannelsen i statskundskab fra Aarhus Universitet 

- Bacheloruddannelsen i statskundskab fra Københavns Universitet 

- Bacheloruddannelsen i statskundskab fra Syddansk Universitet 

- Bacheloruddannelsen i statskundskab fra Islands Universitet 

- En bacheloruddannelse med minimum 80 ECTS point inden for politologi-

ens fagområder (komparativ politik, politiske institutioner, politisk adfærd, 

politisk teori, politisk sociologi, international politik, policy analyse og of-

fentlig forvaltning og samfundsvidenskabelig metode), og yderligere mini-

mum 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 samfundsviden-

skabelig metode. Herudover Engelsk B eller tilsvarende niveau demonstre-

ret ved andre anerkendte prøver. 

 

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. 

 

Øvrige forhold: 

Aarhus Universitet har ansøgt om at dublere den eksisterende kandidatuddannelse 

i statskundskab med en uddannelse med nyt undervisningssprog, jf. § 12, stk. 1, nr. 

3, i akkrediteringsbekendtgørelsen. 

 

Aarhus Universitet har oplyst, at den samlede kompetenceprofil for den engelsk-

sprogede dublering er identisk med den eksisterende kompetenceprofil for den 

danske kandidatuddannelse i statskundskab. For at opfylde uddannelsens samlede 

kompetenceprofil vil der på den engelske dublering være lidt flere obligatoriske fag 

sammenlignet med det danske udbud, der primært består af valgfag. Disse tre obli-

gatoriske fag udbydes aktuelt ikke på den eksisterende dansksprogede kandidatud-

dannelse i statskundskab, men Aarhus Universitet har oplyst, at universitetet plan-

lægger, at fagene også skal udbydes på den dansksprogede kandidatuddannelse. 

Aarhus Universitet har herudover oplyst, at alle tre obligatoriske fag på den engel-

ske dublering opfylder de faglige mål for et valgfrit politologisk seminar. 

 

Ministeriet har noteret sig, at adgangskravene til den ansøgte dublerede uddannel-

se ikke er identiske med adgangskravene til den eksisterende dansksprogede kan-

didatuddannelse i statskundskab. Aarhus Universitet har dog oplyst, at universite-

tet fra 2016 vil ændre adgangskravene på den eksisterende dansksprogede kandi-

datuddannelse i statskundskab, således at adgangskravene til de to uddannelser 

bliver ens. 
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Ministeriet bemærker hertil, at en dublering af en eksisterende uddannelse som 

udgangspunkt skal være fagligt identisk med den eksisterende uddannelse. Mini-

steriet bemærker endvidere, at forskellige adgangskrav, bortset fra Dansk A, er en 

kraftig indikation af, at kandidaternes kompetencer og færdigheder efter endt ud-

dannelse ikke vil være de samme på henholdsvis den eksisterende kandidatuddan-

nelse i statskundskab og den ansøgte engelsksproget dublering heraf.   

 

Ministeriet har dog lagt vægt på, at Aarhus Universitet vil udbyde de ovennævnte 

obligatoriske fag fra den ansøgte uddannelse som valgfag på den eksisterende kan-

didatuddannelse i statskundskab. Ministeriet har endvidere lagt vægt på, at ad-

gangskravene fra 2016 vil være de samme på de to uddannelser. 

 

På den baggrund, og efter en konkret vurdering, finder ministeriet, at den ansøgte 

kandidatuddannelse kan behandles efter reglerne om dublering af en eksisterende 

uddannelse, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, i akkrediteringsbekendtgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: Aarhus Universitet  
Uddannelse: Kandidat i Statskundskab  

Engelsk titel: Master of Science (MSc) in Political Science 
Udbudssted: Aarhus 
Uddannelsessprog: Engelsk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Kandidatuddannelsen i statskundskab er en 2-årig uddannelse, som er målrettet udvik-
lingen af kompetencer inden for forskning og samfundsvidenskabelig analyse i forhold til 
såvel danske som andre landes politiske systemer samt om international politik og for-
valtning.  
 
Uddannelsen er målrettet en jobprofil, der sigter mod beskæftigelse i: 

- Centraladministrationen,  

- Regioner  

- Kommuner  

- Private virksomheder, særligt i konsulentbranchen 

- Internationale organisationer  
 

Eksisterende ud-
bud 

Aarhus Universitet, Aarhus (dansk) 
Københavns Universitet, København (dansk) 
Syddansk Universitet, Odense (dansk) 
  

RUVUs vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 
745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på sin tidligere vurdering om, at der utvivlsomt vil 
være aftagere til dimittender fra denne uddannelse, som vil have særligt stærke kompe-
tencer inden for samfundsvidenskabelig forskning og analyse, og som i højere grad skal 
kunne anvendes på et globalt arbejdsmarked, i internationale organisationer og i funkti-
oner med vægt på forskning og analyse. RUVU bemærker med tilfredshed, at det er mere 
gennemskueligt at vurdere formålet med uddannelsen som en dublering af den eksiste-
rende statskundskabsuddannelse, end i den tidligere ansøgning, hvor forholdet til den 
eksisterende uddannelse var uklart. 
 

 


