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Godkendelse af ny uddannelse 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-
kation af Københavns Universitets (KU) ansøgning om godkendelse af ny uddan-
nelse truffet følgende afgørelse: 
 

Godkendelse af akademisk overbygningsuddannelse i Data stewardship. 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021, som 
ændret ved bekendtgørelse nr. 1772 af 5. september 2021, om akkreditering af 
videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddan-
nelser. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-
ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 20 af 9. ja-
nuar 2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendt-
gørelsen). 
 
Da KU er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar opret-
telse af uddannelsen. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 
 
Hovedområde: 
Uddannelsen hører under det naturvidenskabelige hovedområde. 
 
Titel: 
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 22, ændret ved bekendtgørelse 
nr. 1212 af 17. august 2020, om ændring af bekendtgørelse om universitetsud-
dannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen), § 1 fastlægges 
uddannelsens titel til:  
 
Dansk: AO i data stewardship. 
 
Engelsk: Master of Data Stewardship 
 
Udbudssted: 
Uddannelsen udbydes i København. 
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Sprog: 
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk. 
 
Normeret studietid: 
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 21, fastlægges uddannelsens 
normering til 60 ECTS-point. 
 
Takstindplacering: 
Uddannelsen indplaceres til: Takst 3 
Aktivitetsgruppekode:  6000 
 
Koder Danmarks Statistik: 
UDD: 3375 
AUDD:      3375            
 
Censorkorps: 
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorps for Datalogi. 
 
Adgangskrav: 
Efter det oplyste er alle akademiske bachelorgrader fra akkrediterede videregåen-
de uddannelsesinstitutioner adgangsgivende til uddannelsen, jf. § 28, stk. 2. i be-
kendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2021 om adgang til universitetsuddannelser 
tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen). 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Camilla Badse 
Specialkonsulent 
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Nr. A11 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2021) 

Ansøger og udbudssted: 
 

Københavns Universitet, København 

Uddannelsestype: 
 

1-årig akademisk overbygningsuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Data stewardship 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- AO i data stewardship 
- Master of Data Stewardship 

Hovedområde: Naturvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

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

https://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce571061ee  

RUVU’s vurdering på møde 
d. 12. oktober 2021 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 1558 af 2. juli 2021 bilag 4 med senere ændringer om akkreditering af videre-
gående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser. 
 
RUVU har noteret sig, at uddannelsen giver mulighed for at gøre bachelorer fra 
forskellige hovedområder mere attraktive for aftagerne ved at give dem data-
mæssige kompetencer i en situation, hvor der er stor efterspørgsel efter it-
kompetencer. 
 
RUVU finder dog, at det relativt brede adgangsgrundlag kan medføre udfordrin-
ger i forhold til faglig progression, og ikke alle profiler nævnt i ansøgningen fore-
kommer lige relevante. 
 
RUVU finder det hensigtsmæssigt, at der følges op på dimittendernes beskæfti-
gelse og jobfunktioner i årene frem. 
 

 
 


