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Side 1 

Syddansk Universitet 
 
E-mail: sdu@sdu.dk   
 

Afgørelse om godkendelse af nyt udbud 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-

kvalifikation af Syddansk Universitet (SDU) ansøgning om godkendelse af kan-

didatuddannelse truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nyt udbud af kandidatuddannelsen i medicin 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 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 opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1328 af 15. no-

vember 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (ud-

dannelsesbekendtgørelsen)  

 

Da SDU er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar 

oprettelse af kandidatuddannelsen.  

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-

bud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag ne-

denfor. 

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen. 

 

Dublering af en eksisterende kandidatuddannelse i en anden by medfører, at 

uddannelsen geografisk udbydes flere steder. Dette forhold påvirker ikke ud-

buddet af kandidatuddannelsen i medicin. Syddansk Universitet vil fortsat 

alene have en kandidatuddannelse i medicin, som ansøgerene skal søge om op-

tagelse på. Fordeling af studiepladserne på kandidatuddannelsen skal ske efter 

regler fastsat af Syddansk Universitet. Dette omfatter alle ansøgere, herunder 

bachelordimittender med retskrav på optagelse. 

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det sundhedsvidenskabelige hovedområde. 

 

 



 

 

 Side 2 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 og bilag 1 pkt. 5.3., 

fastlægges uddannelsens titel til: 

 

Dansk: Cand.med. 

Engelsk: Master of Science (MSc) in Medicine 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i Esbjerg. 

 

Sprog:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  

 

Normeret studietid: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen normeres til 180 ECTS-point. 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for læge-

uddannelsen.  

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste er følgende uddannelser direkte adgangsgivende til kandidat-

uddannelsen, jf. § 11, stk. 2, i uddannelsesbekendtgørelsen: 

 

- Bacheloruddannelsen i medicin fra Syddansk Universitet 

- Bacheloruddannelsen i medicin fra Aarhus Universitet 

- Bacheloruddannelsen i medicin fra Aalborg Universitet 

- Bacheloruddannelsen i medicin fra Københavns Universitet 

- Bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet* 

 

*Det bemærkes, at styrelsen ved en fravigelse af punkt 5.3. i bilag 1 til uddan-

nelsesbekendtgørelsen har tilladt, at bachelorer fra klinisk biomekanik, som er 

optaget på bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik i optagelsesåret 2010 el-

ler i tidligere optagelsesår, kan optages på kandidatuddannelsen i medicin.  

Styrelsen forudsætter fortsat, at universitetet ikke optager studerende med en 

bacheloruddannelse i klinisk biomekanik på kandidatuddannelsen i medicin, der 

er optaget på bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik i optagelsesåret 2011 

eller senere.” 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 

 

 

 

 

  



 

 

 Side 3 

 

Nr. D1 - Dublering – prækvalifikation 
(efterår 2018) 

Status på ansøgningen: Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: SDU (fra Odense til Esbjerg) 
 

Uddannelsestype: Kandidatuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Medicin 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Cand.med. 
- Master of Science in Medicine 

Hovedområde: Sundhedsvidenskab 
 

Genansøgning (J/N): N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 180 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1454877 

Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannel-
ser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/medicin 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

Kandidatuddannelse i medicin, der kvalificerer til den kliniske basisuddannelse, 
stillinger i medicinalindustri eller som ph.d. inden for sundhedsområdet. 
 

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

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
RUVU har noteret sig, at ansøger har et udbud af uddannelsen i Odense og at 
uddannelsen i Esbjerg er forankret i udbuddet i Odense. RUVU har ligeledes no-
teret sig, at det fremgår af ansøgningen, at det er et selvstændigt mål med 
etableringen af kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg at fremme rekrutterin-
gen af læger i Sydvestdanmark.  
 
RUVU har endvidere bemærket, at de planlagte 30 pladser i Esbjerg indgår i an-
søgers eksisterende dimensionering. 
 

 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1454877
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/medicin
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/medicin

