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Afslag på godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Roskilde Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse og 
Roskilde Universitets indsigelse af 23. december 2015 mod udkast til afslag af 10. 
december 2015 truffet følgende afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af Master i Arbejdsmiljø 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-
deregående uddannelser. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderede, at Roskilde Universitets 
indsigelse ikke indeholder oplysninger, der ændrer vurderingsgrundlaget, og fast-
holder derfor sin oprindelige vurdering af ansøgningen. 
 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen 
ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 
af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Søgren 
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Indsigelse afslag master arbejdsmiljø

Indsigelse over afslaget på godkendelse af Masteruddannelsen i Arbejdsmiljø

Afslaget på Roskilde Universitets ansøgning om en master i arbejdsmiljø erjævnfør vurderingen
fra RUVU begrundet i to forhold.

For det første: “Det vurderes imidlertid, at det ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret, at
virksomheder og organisationer vil prioritere medarbejderes uddannelse på masterniveau med et
overordnet fokus på arbejdsmiljø og arbejdsmiljøledelse.”

I forbindelse med forberedelsen af ansøgningen om master i arbejdsmiljø har Roskilde
Universitet gennemlæst andre universiteters masteruddannelsesansøgninger, som RUVU har
godkendt. Roskilde Universitet har i ansøgningens kvantitative undersøgelse dokumenteret en
betydeligt større grad af forpligtelse i de tilsagn, end der er givet i andre
masteruddannelsesansøgninger. Spørgsmålet lyder: “Vil der være behov for masteruddannelsen i
arbejdsmiljø på din arbejdsplads?” efterfulgt af spørgsmålet “Hvis ja, hvor mange studiepladser
har I behov for i løbet af en 5 års periode?”. Det er således svært at gøre tilsagnene mere
behovsmæssigt forpligtende.

Dertil kommer, at omfanget af tilsagnene i forhold til antallet af studiepladser dokumenterer en
betydeligt større behov end andre afRUVU godkendte masteruddannelser. Der foreligger
således i ansøgningen 268 tilsagn over en periode over 5 år, hvilket langt overstiger Roskilde
Universitets tanker om et årligt optag på 35 studerende. Dertil kommer det potentiale, som ligger
ud over de konkrete besvarelser (der er 80 besvarelser på behovsundersøgelsen).

For det andet er afslaget begrundet i: “RUVU vurderer, at der på arbejdsmiljøområdet i højere
grad er brug for specifikke kompetencer, der knytter sig til de enkelte beskæftigelsesområder,
end for mere overordnede generalistkompetencer.”

Roskilde Universitet må forstå begrundelsen således, at RUVU har valgt at tilsidesætte
anbefalingerne fra DA, KL, Lederne, FOA, FTF, Arbejdsmiljørådgiverne, Center for
arbejdslivsstudier og IDA arbejdsmiljø og alene følge Byggeriets Arbejdsgiveres kritik af
forslaget til uddannelse som værende for generelt (jf. bilag 6 i ansøgningen).
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Roskilde Universitet har af to grunde ikke valgt at følge kritikken fra Byggeriets Arbejdsgivere.
For det første vurderer vi ikke, at der er grundlag for en uddannelse på masterniveau inden for
byggeriets arbejdsmiljø alene. For det andet viser den kvantitative undersøgelse at store dele af
branchen er af en anden opfattelse, da Teknologisk Institut, Byggebranchen, NCC construction,
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, Cementindustrien, BMS AIS og Per Aarsleff AIS
er støtter af den foreslåede uddannelse (jf. bilag 2 i ansøgningen).
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Udkast til afslag på godkendelse 
  
Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Roskilde Universitets ansøgning om godkendelse af masteruddannelsen i 
arbejdsmiljø, truffet følgende afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af Masteruddannelsen i Arbejdsmiljø. 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-
gående uddannelser. 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 
 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen 
ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 
af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen 
af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk 
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist be-
tragtes afslaget som endeligt.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Jette Søgren Nielsen  
Kontorchef 
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Ansøgning om ny uddannelse 
Titel (dansk): Master i Arbejdsmiljø 
Titel (engelsk): Master of Occupational Health and Safety 
 
Ansøger: Roskilde Universitet 
Sprog: Dansk 
 
Beskrivelse af uddannelsen og dens konstituerende elementer/struktur 
Master-uddannelsen er normeret til 2 år på deltid (et fuldt år, 60 ECTS) og indhol-
det fordeler sig på tre områder: 1) Arbejdsmiljøfaglighed og viden som en forud-
sætning for at kunne undersøge arbejdsmiljøet, 2) Strategisk arbejde med arbejds-
miljø og kunne agere forandringsagent med andre strategiske aktører, 3) Professi-
onalisering af viden om de reguleringsmæssige forhold i arbejdsmiljøarbejdet, hvor 
formålet er, at forebygge ulykker og nedslidning samt fremme trivsel of udvikling. 
 
Formålet med masteruddannelsen i arbejdsmiljø er at skabe den professionalise-
ring af arbejdsmiljøarbejdet, som virksomheder oplever et behov for i lyset af ar-
bejdets forandring og lovgivningsreformen om arbejdsmiljøorganisationen. Derfor 
har uddannelsen fokus på at undervise i arbejdsmiljø med særlig relation til ar-
bejdsmiljøfagligheder, organisation, ledelse samt ar få arbejdsmiljøarbejdet til at 
indgå naturligt i virksomhedens strategi og planlægning af opgaveudførslen.  
 
Uddannelsen består af fire semestre a 15 ECTS med følgende titler: A) Arbejdsmiljø 
og viden, som fokuserer på praksisnærhed af akademisk viden, B) Arbejdsmiljø, 
organisation og forandringsprocesser, som fokuserer på dialogmetoder og pro-
jektledelse C) Arbejdsmiljø og regulering, som giver indblik i og en forståelse af 
lovregulerede krav og jura samt D) et masterprojekt. 
 
 
RUVU’s vurdering: 
RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU anerkender, at der er tendens til en stigende professionalisering af arbejds-
miljøarbejdet, og at der som følge heraf kan være behov for et kompetenceløft hos 
de arbejdsmiljøprofessionelle.   
 
Det vurderes imidlertid, at det ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret, at virk-
somheder og organisationer vil prioritere medarbejderes uddannelse på masterni-
veau med et overordnet fokus på arbejdsmiljø og arbejdsmiljøledelse.  
 
RUVU vurderer, at der på arbejdsmiljøområdet i højere grad er brug for specifikke 
kompetencer, der knytter sig til de enkelte beskæftigelsesområder, end for mere 
overordnede generalistkompetencer.  
 


