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Foreløbig godkendelse af ny uddannelse  
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-
kvalifikation af Københavns Universitet (KU) ansøgning om godkendelse af ny 
uddannelse truffet følgende afgørelse:  
 

Foreløbig godkendelse af ny kandidatuddannelse i social datavidenskab 
 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018 

om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser 

 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-
ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1328 af 15. 
november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (ud-
dannelsesbekendtgørelsen).  
 

Som udgangspunkt gives godkendelsen på betingelse af en efterfølgende posi-

tiv institutionsakkreditering opnået senest 1. juli 2019. 

 

Alternativt kan uddannelsesinstitutionen vælge at anmode ministeren om, at 

godkendelsen sker på betingelse af en positiv uddannelsesakkreditering i ste-

det for en positiv institutionsakkreditering, jf. § 21, stk. 2, i lov nr. 601 af 12. juni 

2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner som ændret 

ved lov nr. 1564 af 19. december 2017. Såfremt der vælges denne løsning, bedes 

dette meddelt til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

 

Vælger uddannelsesinstitutionen at godkendelsen betinges af udfaldet af in-

stitutionsakkrediteringen betyder det, at hvis Akkrediteringsrådet træffer af-

gørelse om afslag på institutionsakkreditering så bortfalder den foreløbige 

godkendelse. 

 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-
bud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag ne-
denfor. 
  
Hovedområde:  
Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde.  
 
Titel 
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 og nr. 3.12. i bilag 1, 
fastlægges uddannelsens titel til:  

mailto:ku@ku.dk
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Dansk:  Cand. soc. i social datavidenskab 

 
Engelsk:  Master of Science (MSc) in Social Sciences in Social Data Sci-

ence 
 
Udbudssted:  
Uddannelsen udbydes i København.  
 
Sprog:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk.  
 
Ministeriet bemærker hertil, at det fremgår af § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 106 
af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og 
de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og 
Forskningsministeriets område (kandidatadgangsbekendtgørelsen), at hvis en 
uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren se-
nest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kund-
skaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. 
 
Normeret studietid:  
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 20 fastlægges uddannelsens 
normering til 120 ECTS-point.  
 
Takstindplacering:  
Uddannelsen indplaceres til: takst 2.  

Aktivitetsgruppekode: 6254. 
 
Censorkorps:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for socio-
logi. Det er muligt at supplere censorkorpset, således at det samlede korps bl.a. 
dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen. 
 
Adgangskrav:  
Efter det oplyste er følgende uddannelser direkte adgangsgivende til kandidat-
uddannelsen, jf. § 11, stk. 2, i uddannelsesbekendtgørelsen: 

 

KU 

Bacheloruddannelsen i antropologi 

Bacheloruddannelsen i europæisk etnologi 

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab 

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi 

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi 

Bacheloruddannelsen i psykologi 

Bacheloruddannelsen i pædagogik 

Bacheloruddannelsen i samfundsfag 

Bacheloruddannelsen i sociologi 

Bacheloruddannelsen i statskundskab 

Bacheloruddannelsen i økonomi 

 

AAU 

Bacheloruddannelsen i Economics and Business Administration 

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi HA 
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Bacheloruddannelsen i organisatorisk læring 

Bacheloruddannelsen i politik og administration 

Bacheloruddannelsen i psykologi 

Bacheloruddannelsen i samfundsfag 

Bacheloruddannelsen i sociologi 

Bacheloruddannelsen i teknoantropologi 

Bacheloruddannelsen i økonomi 

 

AU 

Bacheloruddannelsen i antropologi 

Bacheloruddannelsen i Economics and Business Administration 

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tilvalg 

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi 

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab 

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi 

Bacheloruddannelsen i psykologi 

Bacheloruddannelsen i samfundsfag 

Bacheloruddannelsen i statskundskab 

Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab 

Bacheloruddannelsen i økonomi 

 

SDU 

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi HA 

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab 

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi 

Bacheloruddannelsen i psykologi 

Bacheloruddannelsen i samfundsfag 

Bacheloruddannelsen i sociologi og kulturanalyse 

Bacheloruddannelsen i statskundskab 

Bacheloruddannelsen i økonomi 

 

ITU 

Bacheloruddannelsen i Data Science 

Bacheloruddannelsen i Digital Design and Interactive Technology 

Bacheloruddannelsen i Global Business Informatics 

 

CBS 

Bacheloruddannelsen i Business Administration and Sociology 

Bacheloruddannelsen i Business Administration and Digital Management 

Bacheloruddannelsen i International Business 

Bacheloruddannelsen i International Business and Politics 

Bacheloruddannelsen i HA almen erhvervsøkonomi 

Bacheloruddannelsen i HA i europæisk business 

Bacheloruddannelsen i HA (mat.) erhvervsøkonomi-matematik 

Bacheloruddannelsen i HA (pro) erhvervsøkonomi og projektledelse 

Bacheloruddannelsen i HA (psyk) erhvervsøkonomi-psykologi 

 

RUC 

Bacheloruddannelsen i samfundsvidenskab 

Bacheloruddannelsen i international samfundsvidenskab 
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Bacheloruddannelsen i humanistisk-teknologi 

 

 

Ingen bachelorer har retskrav. 

 
Dimensionering/maksimumramme/kvote:  

Ministeriet har ikke fastsat en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

Nr. A8 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2018) 

Status på ansøgningen:  
Foreløbig godkendelse 

Ansøger og udbudssted: 
 

Københavns Universitet 

Uddannelsestype: 
 

Kandidatuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Kandidatuddannelse i Social Datavidenskab/ 
MSc Programme in Social Data Science 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Cand. soc. i Social Datavidenskab 
- Master of Science (MSc) in Social Data Science 

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Engelsk Antal ECTS: 120 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d13b4300  
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav 

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Kandidatuddannelsen integrerer samfundsvidenskab og datavidenskab med 
henblik på at udstyre kandidater med en skræddersyet kombination af teo-
retiske, kvantitative og kvalitative samfundsvidenskabelige og datavidenska-
belige kompetencer, der er banebrydende i det danske uddannelsesland-
skab. Kandidaterne får hybride kompetencer: de lærer dels tekniske færdig-
heder, inklusive datavidenskabelige kundskaber nødvendige for indsamling, 
strukturering og håndtering af store og ustrukturerede data, dels erhverver 
de sig metodiske og analytiske samfundsvidenskabelige færdigheder på højt 
niveau. Disse hybride kompetencer gør kandidaterne i stand til at identifi-
cere og løse komplekse data- og samfundsvidenskabelige 
problemstillinger, der ikke lader sig adressere ved brug af eksisterende sam-
fundsvidenskabelige og datavidenskabelige værktøjer hver for sig, i både 
den private og den offentlige sektor og i forskning. 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 24. oktober 2018 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. RUVU ser generelt positivt på et 
øget uddannelsesmæssigt fokus på IT-kompetencer i kombination med an-
dre kompetencer som f.eks. samfundsvidenskabelig analyse og metode.  
 
RUVU har noteret sig den igangværende proces vedr. reduktion på engelsk-
sprogede uddannelser, men finder at det valgte undervisningssprog på det 
pågældende fagområde forekommer relevant i det konkrete tilfælde pga. 
faglitteraturens karakter og erhvervsområdets internationale orientering. 
 
RUVU har i sin vurdering lagt vægt på, at uddannelsen har et relativt bredt 
adgangsgrundlag, og at uddannelsen for disse bachelorer vil skabe efter-
spurgte kompetencer på et voksende arbejdsmarked. 
 

 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d13b4300

