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Orientering om godkendelse af ny uddannelse 
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet skal hermed oplyse, at følgende nye 
uddannelse er godkendt til oprettelse: 
 

(Erasmus+) kandidatuddannelse i  
Children’s Literature, Media and Culture 

 
Uddannelsen blev d. 26. november 2018 foreløbigt godkendt efter prækvalifika-
tion1. En foreløbig godkendelse gives på betingelse af efterfølgende positiv 
institutions- eller uddannelsesakkreditering. Akkrediteringsrådet tildelte d. 28. 
november 2018 Aarhus Universitet en positiv institutionsakkreditering. 
 
Information om uddannelsen: 
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i international uddannelsesbekendtgørel-
se.  
 
Hovedområde:  
Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde.  
 
Titel 
Efter reglerne i den internationale uddannelsesbekendtgørelses § 26, stk. 1, 
fastlægges uddannelsens titel til:  
 
Engelsk:  Master of Arts (MA) in Children’s Literature, Media and Culture 
 
Udbudssted:  
Uddannelsen udbydes med semestre på University of Glasgow, Aarhus Univer-
sitet, Universidad Autonoma de Barcelona og University of Wroclaw.  
 
Sprog:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk. 
  
Normeret studietid:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen normeres til 120 ECTS-point. 
 
 

                                                      
1 1 Ansøgning og afgørelse kan ses på http://pkf.ufm.dk under ”Se ansøgninger”. 
 

mailto:au@au.dk
http://pkf.ufm.dk/


 

 

 Side 2/2 

Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse 

  

Takstindplacering:  
Uddannelsen indplaceres til: takst 1.  

Aktivitetsgruppekode: 6328. 
 
Koder Danmarks Statistik:  
UDD 8281.  
AUDD 8281. 
 
Censorkorps:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset Litteratur-
videnskab og Moderne Kultur. Det er muligt at supplere censorkorpset, således 
at det samlede korps bl.a. dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddan-
nelsen. 
 
Adgangskrav:  
Efter det oplyste er der adgang til uddannelsen for studerende med en bache-
lorgrad.  
 
Ministeriet bemærker, at det af samarbejdsaftalen med de udenlandske univer-
siteter skal fremgå, hvilke adgangskrav ansøgere skal opfylde for at blive op-
taget på uddannelsen, herunder krav til adgangsgivende uddannelser på ba-
chelorniveau, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, i international uddannelsesbekendtgørelse. 

 

Hvis I har spørgsmål eller behov for yderligere information, er I velkomne til at 

kontakte undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 

  


