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Udkast til afslag på godkendelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af København Universitets ansøgning om godkendelse af 
kandidatuddannelsen i Globale Europastudier truffet følgende afgørelse: 
 

Afslag på godkendelse af kandidatuddannelse i 
Globale Europastudier 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 
af videregående 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 ansøg-
ningen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendt-
gørelse 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 tids-
frist betragtes afslaget som endeligt.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Jette Søgren Nielsen  
Kontorchef 
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 A1 - ny uddannelse – prækvalifikation 
Ansøger og udbuds-
sted: 

Københavns Universitet 

Ansøgningsnr.: A1 Status på ansøgningen: Afslag 
Uddannelsens navn: Globale Europastudier 
Den uddannedes titel 
(da/eng): 

Cand.mag. i globale europastudier 
Master of Arts (MA) in Global European Studies 

Hovedområde: Humaniora Genan-
søg-
ning: 

Nej 

Sprog: Engelsk Antal ECTS:  120 ECTS 
Link til ansøgning: http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d108eaa2  

 
RUVU’s vurdering  
d. 8. marts 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i 
bekendtgørelse nr. 852 af 03. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU anerkender ansøgers intention om at kombinere en sproglig vinkel 
med uddannelsens øvrige elementer og herunder arbejde med integrati-
on af flere forskellige europæiske sprog i uddannelsen.  
 
RUVU vurderer imidlertid ikke, at uddannelsen samlet set adskiller sig så 
markant fra de øvrige beslægtede kandidatuddannelser, at dette kan læg-
ges til grund for en godkendelse.  
 
RUVU lægger herunder tillige vægt på, at flere af de eksisterende kandi-
datuddannelser inden for europæiske studier allerede er omfattet af di-
mensionering for at begrænse dimittendledigheden på området. 
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