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Udkast til afslag på godkendelse  

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund 
af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse 
af ny uddannelse, truffet følgende udkast til afgørelse:  

Afslag på godkendelse af kandidatuddannelse i politologisk forskning  

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vide-
regående 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 påpeget, at uddannelsen 
både i forhold til indhold og beskæftigelse har et delvist overlap i forhold til den 
eksisterende cand.scient.pol.-uddannelse. Ministeren anerkender ansøgningens 
positive intentioner og interessante perspektiver i forhold til talentrekruttering og 
internationalisering, men finder det uklart, hvorfor der ikke kan opnås samme posi-
tiv effekter inden for den eksisterende ramme af uddannelsen. I den forbindelse har 
ministeren lagt vægt på, at RUVU har bemærket, at ansøgningen er upræcis i sin 
beskrivelse af, hvad der reelt adskiller den ansøgte uddannelse fra eksisterende 
uddannelser ud over undervisningssproget.   

Endvidere ønsker ministeren i overensstemmelse med RUVUs opfordring at indgå 
i dialog med uddannelsesinstitutionerne om, hvorvidt der skal opbygges parallelle 
eliteuddannelser til beslægtede eksisterende uddannelser, eller om talent- og elite-
pleje i højere grad skal kunne ske inden for de eksisterende uddannelser 

 

spørgs-
mål, som også vil indgå i det aktuelle arbejde om kvalitet i de videregående uddan-
nelser.  

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen 
af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ui.dk  

 

Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist be-
tragtes afslaget som endeligt.  

Med venlig hilsen  

http://www.fivu.dk
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Bilag 1: RUVUs vurdering 

Ansøger: Aarhus Universitet 
Uddannelse: Kandidatuddannelse (cand.soc) i politologisk forskning 

Engelsk titel: Master of Science (MSc) in Social Sciences (Political Science Research) 
Udbudssted: Aarhus 
Uddannelsessprog:

 

Engelsk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Uddannelsen er målrettet udviklingen af kompetencer inden for forskning og samfundsvi-
denskabelig analyse på et internationalt niveau. Uddannelsen skal tiltrække internationale 
og danske studerende med fokus på analyse og forskning i statskundskab og politologi. 
Uddannelsens kompetenceprofil og sammensætning af fag vægter tilegnelsen af analyse- 
og researchkompetencer samt forskningsformidling inden for statskundskaben.  

Uddannelsen er målrettet en jobprofil, der finder job i centraladministrationen, i regioner, 
kommuner samt i det private, særligt i konsulentbranchen. Den nye uddannelse skal dog i 
højere grad end eksisterende kunne anvendes på et globalt arbejdsmarked og i funktioner 
med vægt på forskning og analyse, dvs. fx stillinger som forsker, analytiker, konsulent, 
politisk rådgiver og/eller strategimedarbejdere i private virksomheder, nationale og interna-
tionale (non-profit) organisationer, i den offentlige sektor og i teori- og metodetunge insti-
tutioner nationalt såvel som internationalt. Uddannelsen skal også forberede den uddannede 
kandidat til et eventuelt ph.d.-forløb.  

Ansøger påpeger, at uddannelsen skal ses som et led i talentarbejdet og arbejdet for at sikre 
rekruttering af dygtige studerende (herunder dygtige internationale studerende) til ph.d.-
uddannelsen i statskundskab. Det er intentionen, at studerende kan vælge at søge om en 
4+4 ph.d.-uddannelse efter første år af kandidatuddannelsen.  

Uddannelsen består af følgende kurser: 
Obligatoriske kurser: 

- Videregående politologisk analyse I: Design (10 ECTS) 
- Videregående politologisk analyse II: Kvantitative og kvalitative teknikker 

til kausal analyse (10 ECTS) 
- Omstridte begreber og tilgange inden for politologisk forskning (10 ECTS) 

Et af følgende kurser: 
- Stater, regimer og udvikling i komparativt perspektiv (10 ECTS) 
- Fundamenter for politisk adfærd (10 ECTS) 

To af følgende kurser: 
- International politik, globalisering og verdensorden (10 ECTS) 
- Politiske institutioner og politikker i komparativt perspektiv (10 ECTS) 
- Videregående politisk sociologi: Velfærdsstat, medborgerskab og demo-

krati (10 ECTS) 
- Videregående offentlig forvaltning (10 ECTS) 
- Videregående politisk teori: Retfærdige institutioner, demokratisk politik, 

gode borgere (10 ECTS) 
En af følgende tre valgmuligheder: 

- Tre valgfri seminarer (30 ECTS) 
- To seminarer og en forskningspraktik (30 ECTS) 
- Et semester på et udenlandsk partner-universitet (30 ECTS) 

Samt: 
- Specialeseminar og speciale (30 ECTS)  
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RUVU s vurde-
ring 

RUVU vurderer, at ansøgningen rejser et principielt spørgsmål. RUVU opfordrer derfor 
uddannelsesministeren til en principiel stillingtagen til, hvorvidt der skal opbygges parallel-
le eliteuddannelser til beslægtede eksisterende uddannelser, eller om talent- og elitepleje i 
højere grad skal kunne ske inden for de eksisterende uddannelser.  

Det er RUVU s vurdering, at der utvivlsomt vil være aftagere til dimittender fra denne ud-
dannelse, som vil have særligt stærke kompetencer inden for samfundsvidenskabelig forsk-
ning og analyse, og som i højere grad skal kunne anvendes på et globalt arbejdsmarked og i 
funktioner med vægt på forskning og analyse. RUVU finder dog, at den internationale pro-
fil ikke umiddelbart er afspejlet i uddannelsens konstituerende elementer, og at ansøgnin-
gen er upræcis i sin beskrivelse af, hvad der reelt adskiller den ansøgte uddannelse fra eksi-
sterende uddannelser ud over undervisningssproget.  

RUVU vurderer, at uddannelsen både i forhold til indhold og beskæftigelse har et delvist 
overlap i forhold til den eksisterende cand.scient.pol.-uddannelse. Uddannelsen skal dog 
efter ansøgers oplysninger ses som et led i talentarbejdet og arbejdet for at sikre rekrutte-
ring af dygtige studerende (herunder dygtige internationale studerende) til ph.d.-
uddannelsen i statskundskab. Det er intentionen, at studerende kan vælge at søge om en 
4+4 ph.d.-uddannelse efter første år af kandidatuddannelsen.  
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Til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 

Indsigelse vedr. afslag på godkendelse af kandidatuddannelsen i 
politologisk forskning 

 

Aarhus Universitet (herefter AU) takker for muligheden for at gøre indsigelse mod af-

slaget på godkendelse af kandidatuddannelsen i politologisk forskning. 

 

På baggrund af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående ud-

dannelser (RUVU’s) vurdering af uddannelsen, har Ministeren lagt vægt på flg. tre 

hovedkritikpunkter:  

 
1. Uddannelsen har både i forhold til indhold og beskæftigelse et delvist overlap 

i forhold til den eksisterende cand.scient.pol.-uddannelse 

2. Det er uklart, hvorfor der ikke kan opnås samme positive effekter i relation til 

talentrekruttering og internationalisering inden for den eksisterende ramme 

af cand.scient.pol.-uddannelsen 

3. At ansøgningen er upræcis i sin beskrivelse af, hvad der reelt adskiller den an-

søgte uddannelse fra eksisterende uddannelser ud over ansøgningssproget 

Herudover skrives: ”RUVU opfordrer derfor uddannelsesministeren til en principiel 

stillingtagen til, hvorvidt der skal opbygges parallelle eliteuddannelser til beslægte-

de eksisterende uddannelser, eller om talent- og elitepleje i højere grad skal kunne 

ske inden for de eksisterende uddannelser”.  

 

I forhold til RUVU’s ønske om en principiel stillingtagen til spørgsmålet, om der skal 

etableres parallelle eliteuddannelser eller talent- og eliteplejen skal ske indenfor de 

eksisterende uddannelser, skal AU i denne sammenhæng bemærke, at det ikke er 

formålet med kandidatuddannelsen i politologisk forskning at opbygge en parallel eli-

teuddannelse. Kandidatuddannelsen i politologisk forskning er en international ud-

dannelse, men ikke en særskilt eliteuddannelse, og det er intentionen, som det nær-

mere beskrives nedenfor, at de studerende, der optages på de internationale uddan-

nelse, bliver en integreret del af den talent- og elitepleje, der i forvejen foregår på In-

stitut for Statskundskab og den eksisterende cand.scient.pol.-uddannelse. 
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Nedenfor vil de enkelte kritikpunkter blive gennemgået, og på den baggrund skal AU 

opfordre til, at afslaget genovervejes. 

 
 
Ad 1) Uddannelsen har både i forhold til indhold og beskæftigelse et del-
vist overlap i forhold til den eksisterende cand.scient.pol.-uddannelse 

 

AU anerkender, at der er et delvist overlap til den eksisterende cand.scient.pol.-

uddannelse. Dette overlap er tilsigtet, da det i første omgang er uddannelsens formål 

at tiltrække dygtige internationale studerende, men også andre danske studerende, 

med henblik på at skabe et stærkt internationalt studiemiljø sammen med de for-

trinsvis danske studerende, der studerer på den eksisterende kandidatuddannelse i 

statskundskab. Målsætningen er således at skabe ”internationalisering at home”, 

hvor nationale og internationale studerende i fællesskab udvikler kompetencer inden 

for forskning og samfundsvidenskabelig analyse på et internationalt niveau, og hvor 

de studerendes internationale relationer vil blive styrket. Dette understøttes af, at al 

undervisning foregår på mindre hold, der udelukkende varetages af aktive forskere, 

der har interesse for og kompetence i at undervise danske og internationale stude-

rende. For at fremme ”internationaliseringen at home” vil antallet af kandidatud-

dannelsesfag, der undervises på engelsk, øges. Det vil betyde, at studerende på den 

eksisterende kandidatuddannelse i højere grad kan vælge, men også i højere grad er 

nødt til at vælge de fag, som de internationale studerende på den nye uddannelse og-

så vil følge. Det faglige overlap mellem de to uddannelser er således en nødvendig 

forudsætning for, at de danske og udenlandske studerende integreres, og der skabes 

et internationalt orienteret studiemiljø. 

 

På grund af det betydelige (tilsigtede) overlap mellem indholdet af de to kandidatud-

dannelser, er det ligeledes forventeligt, at der er et betydeligt overlap mellem de om-

råder, hvor kandidater fra den nye internationale kandidatuddannelse og den eksiste-

rende cand.scient.pol.-uddannelse finder beskæftigelse. Det kan dog forventes, at 

kandidater med den internationale kandidatuddannelse i højere grad end kandidater 

med den eksisterende kandidatuddannelse finder beskæftigelse i funktioner, hvor der 

lægges stor vægt på analytiske og forskningsmæssige kompetencer, herunder ikke 

mindst som ph.d.-studerende. Herudover kan det forventes, at dimittender fra den 

internationale kandidatuddannelse finder beskæftigelse på det globale arbejdsmar-

ked, dels fordi der er en international efterspørgsel efter kandidater med disse kom-

petencer og dels fordi kandidaterne med deres ofte internationale baggrund og det 

udsyn, der fremmes af uddannelsens internationale studiemiljø med både de danske 

og udenlandske studerende, givetvis vil have større tilbøjelighed til at søge beskæfti-

gelse internationalt. Uddannelsens internationale profil søges således ikke etableret 

ved, at der er særlige internationale, konstituerende fagelementer i uddannelsen. Det 

kan herudover tilføjes, som det også fremgår af ansøgningen, at arbejdsmarkedet ef-

terspørger flere kandidater, der har et erhvervssigte, der er beslægtet med statskund-

skabsdimittender; aftagerundersøgelsen dokumenterede et aktuelt behov for PSR-
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uddannelsen, der ikke i dag dækkes af eksisterende uddannelser. I aftagerundersøgel-

sen vurderer de 12 respondenter, at de aktuelt vil have behov for ca. 33 kandidater og 

ca. 60 kandidater om tre til fem år. 

 

 

Ad 2) Det er uklart, hvorfor der ikke kan opnås samme positive effekter i 

relation til talentrekruttering og internationalisering inden for den eksi-

sterende ramme af cand.scient.pol.-uddannelsen 

 

Spørgsmålet er, om der kan opnås samme positive effekter i relation til talentrekrut-

tering og internationalisering på den eksisterende kandidatuddannelse, evt. ved at fo-

retage tilpasninger af uddannelsen, der kunne fremme disse formål uden, at den eksi-

sterende uddannelse ændres. Den mest oplagte alternative strategi ville være at øge 

antallet af fag, der udbydes på engelsk på den eksisterende kandidatuddannelse for 

herigennem at gøre uddannelsen mere attraktiv for flere kvalificerede udenlandske 

studerende og danske studerende, der er interesserede i en uddannelse med større in-

ternationalt islæt.  

 

Problemet ved denne løsning er, at der i dag er en faglig velbegrundet, forholdsvis 

snæver adgang til den eksisterende kandidatuddannelse, hvorfor især de potentielt 

interesserede og potentielt interessante udenlandske studerende i betydeligt omfang 

ikke vil kunne leve op til adgangskravet om en fagrække, der svarer til indholdet af en 

dansk (eller islandsk) bacheloruddannelse i statskundskab. Det selvstændige optag på 

uddannelsen åbner mulighed for at optage sådanne kvalificerede ansøgere, selvom 

deres uddannelsesbaggrund måtte afvige en kende fra en dansk bachelor. Endvidere 

er det, som det også fremgår af ansøgningen, hensigten at etablere en adgangsbe-

grænsning på cand.soc.-uddannelsen, således at der i første omgang optages 30 stu-

derende. Adgangsbegrænsningen er begrundet i en kapacitetsvurdering. En sådan 

adgangsbegrænsning eksisterer ikke i dag, og det er AU’s vurdering, at en adgangsbe-

grænsning på den eksisterende cand.scient.pol.-uddannelse vil have betydelige nega-

tive konsekvenser. 

 

 

Ad 3) At ansøgningen er upræcis i sin beskrivelse af, hvad der reelt ad-

skiller den ansøgte uddannelse fra eksisterende uddannelser ud over an-

søgningssproget 

 

AU anerkender som nævnt ovenfor, at der er et betydeligt (tilsigtet) fagligt overlap 

mellem den eksisterende cand.scient.pol.-uddannelse og cand.soc. i politologisk 

forskning. Den indholdsmæssige forskel på de to uddannelser er især metode- og ap-

proachfagene, der er obligatoriske på den internationale kandidatuddannelse (men 

ikke er det på den eksisterende kandidatuddannelse):  
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1. Advanced Political Analysis I: Designing Political Research (Videregående polito-

logisk analyse I: Design) 

2. Advanced Political Analysis II: Quantitative and Qualitative Techniques for Cau-

sal Analysis (Videregående politologisk analyse II: Kvantitative og kvalitative 

teknikker til kausal analyse) 

3. The Contested Concepts and Approaches of Political Science (Omstridte begreber 

og tilgange inden for politologisk forskning)  

 

Formålet med de obligatoriske metode- og approachfag er at skabe fundamentet for 

at udvikle de studerendes analytiske og forskningsmæssige kompetencer. Det ind-

holdsmæssige krav understøttes ydermere af afslutningsformen på de efterfølgende 

uddannelseselementer. I modsætning til den eksisterende kandidatuddannelse, hvor 

der er en flerhed af afslutningsformer, er det på den internationale kandidatuddan-

nelse obligatorisk at afslutte hovedparten af fagene med en skriftlig hjemmeopgave, 

der i sin form og indhold understøtter udviklingen af de analytiske og forsknings-

mæssige kompetencer bedst muligt. Samtidig sikrer de introducerende metode- og 

approachfag, at de kvalificerede ansøgere, der har en lidt afvigende uddannelsesbag-

grund, tilegner sig et avanceret metodisk fundament, der under alle omstændigheder 

muliggør, at de studerende har forudsætningerne for at følge den efterfølgende fag-

række på kandidatuddannelsen.    

 

Samlet er det altså AU’s vurdering, at det ikke er muligt at opnå uddannelsens positi-

ve effekter inden for eksisterende rammer, dels fordi det ikke er muligt at etablere en 

separat optagelsespraksis, der kan opfylde de ovenfor nævnte hensyn (et bredere op-

tagelsesgrundlag kombineret med en adgangsbegrænsning), og dels fordi de obligato-

riske fagelementer ikke vil kunne indføres for kun nogle studerende på uddannelsen. 

Hvis Styrelsen vurderer, at en separat optagelsespraksis og et separat uddannelses-

forløb med obligatoriske fagelementer kan etableres, fx i form af en særskilt ”linje” 

inden for den eksisterende cand.scient.pol.-uddannelse, vil AU være meget lydhøre 

over for en sådan løsning.  

 

 

På vegne af: 

 

Peder Østergaard, 

Prodekan for Uddannelse, 

School of Business and Social Sciences 
 

 



       
Aarhus Universitet
Au@au.dk  

 
   
   
     

Afslag på godkendelse
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har
af gennemført prækvalifikation af 
af ny uddan
10. december

  

Afgørelsen er truffet i med
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vid
regående uddannelser.. 

 

Indsigelsen 
videregåend
indsigelse æ
ring af ansø
uddannelser vil gå i dialog 
positive effekter af den foreslåede uddannelse
inden for de eks

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at uddannelsen i følge RUVUs vurdering 
ikke lever op til kriterierne for prækvalifikation,
745 af 24. juni 2013, bilag 4.

 

Styrelsen for videregående uddannelser vil tag
henblik på dialog om
for de eksisterende rammer.

  

Med venlig hilsen 

  

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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for de eksisterende rammer.

Med venlig hilsen 

 

Jette Søgren Nielsen
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ikke lever op til kriterierne for prækvalifikation,
745 af 24. juni 2013, bilag 4.

 

Styrelsen for videregående uddannelser vil tag
mulighederne for at imød

for de eksisterende rammer.

  

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har
arhus

 

Universitets
Universitets

 

indsigelse mod m
afgørelse: 

Afslag på godkendelse af 
andidatuddannelsen i Politologisk forskning

før af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vid

er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af u
e uddannelser (RUVU). RUVU vurdere

drer vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindelige vurd
, men noterer sig med tilfredshed, at Styrelsen for vider

med universitetet om at finde en løsning, så de ønskede 
positive effekter af den foreslåede uddannelse

 

i videst muligt omfang

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at uddannelsen i følge RUVUs vurdering 
ikke lever op til kriterierne for prækvalifikation,

 

Styrelsen for videregående uddannelser vil tage kontakt til Aarhus Universitet me
mulighederne for at imødek

 

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har
Universitets

 

ansøgning om godkende
igelse mod min

Afslag på godkendelse af 

 

Politologisk forskning

før af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vid

er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af u
RUVU vurderede ikke, at 

drer vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindelige vurd
, men noterer sig med tilfredshed, at Styrelsen for vider

med universitetet om at finde en løsning, så de ønskede 
i videst muligt omfang

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at uddannelsen i følge RUVUs vurdering 

 

som fastsat i bekendtgørelse nr. 

e kontakt til Aarhus Universitet me
komme uddannelsesforslaget inden 

 

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har

 

på baggrund 
ansøgning om godkende

nisterens afgø

Politologisk forskning

 

før af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vid

er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af u
ikke, at Aarhus Univers

drer vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindelige vurd
, men noterer sig med tilfredshed, at Styrelsen for vider

med universitetet om at finde en løsning, så de ønskede 
i videst muligt omfang

 

kan o

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at uddannelsen i følge RUVUs vurdering 
som fastsat i bekendtgørelse nr. 

e kontakt til Aarhus Universitet me
uddannelsesforslaget inden 

 

på baggrund 
ansøgning om godkendelse 

ørelse af 

før af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vide-

er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
Universitets 

drer vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindelige vurde-
, men noterer sig med tilfredshed, at Styrelsen for videregående 

med universitetet om at finde en løsning, så de ønskede 
kan opnås 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at uddannelsen i følge RUVUs vurdering 
som fastsat i bekendtgørelse nr. 

e kontakt til Aarhus Universitet med 
uddannelsesforslaget inden 
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Styrelsen for Videregående 

Uddannelser

Bredgade 43

1260 København K

Telefon

 

Telefax

 

E-post

 

Netsted

 

CVR-nr.

  

Sagsbehandler

Jakob Krohn

Telefon

 

E-post

  

Ref.-nr.

       

1

 

3. februar 2014

 

Styrelsen for Videregående 

Uddannelser

 

Bredgade 43

 

1260 København K

  

7231 7800 

 

7231 7801 

 

ui@ui.dk 

 

www.fivu.dk 

 

3404 2012 

Sagsbehandler

 

Jakob Krohn-Rasmussen 

 

+ 45 7231 8737

 

jkra@ui.dk 

 

13/027205-28 

 

Styrelsen for Videregående 

+ 45 7231 8737
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