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Revideret brev vedr. godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Aalborg Universitets (AAU) ansøgning om godkendelse af ny uddannelse 

truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af (Nordic Master) kandidatuddannelsen i  

visuelle studier og kunstpædagogik 

   

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. 

juli 2021 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godken-

delse af videregående uddannelser med senere ændringer. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-

ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1328 af 15. 

november 2016 om universiteternes internationale uddannelsesforløb (internatio-

nal uddannelsesbekendtgørelse) og bekendtgørelse nr. 35 af 13. januar 2022 om 

adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (universitetsadgangsbe-

kendtgørelsen). 

  

Da Aalborg Universitet er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til 

umiddelbar oprettelse 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 humanistiske område. 

 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 26, stk. 1 og bilag 1, 1.4, samt 

den internationale uddannelsesbekendtgørelses § 24, stk. 3, nr. 1 fastlægges 

uddannelsens titel til: 

 

Dansk: Cand.mag. i visuelle studier og kunstpædagogik 

 

Engelsk: Master of Arts (MA) in Visual Studies and Art Education 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes på AAU, campus København 
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Der er tale om et Nordic Master-program i samarbejde med Aalto University, Fin-

land. 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk.  

 

Normeret studietid: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsens normeres til 120 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: Takst 2 

Aktivitetsgruppekode: 6326  

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD: 6072 

AUDD: 6072            

 

Censorkorps: 

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

onsstudier, kommunikation og digitale medier. 

 

Adgangskrav: 

Universitet har oplyst følgende om adgangsgivende bacheloruddannelser, jf. § 28, 

stk. 3 om adgangsgivende uddannelser og § 36 i universitetsadgangsbekendtgø-

relsen om krav til engelskkundskaber. 

 

Fra AAU: 

- Bacheloruddannelsen i Kommunikation and Digitale Medier med speciali-

sering i  

o Kommunikation  

o Informationsvidenskab  

o Interaktive digitale medier 

 

- Bacheloruddannelsen i Kunst og Teknologi 

 

Fra KU: 

- Bacheloruddannelsen i Film- og Medievidenskab 

- Bacheloruddannelsen i Kunsthistorie 

 

Fra AU:  

- Bacheloruddannelsen i Digital design - it, æstetik og interaktion 

- Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab 

- Bacheloruddannelsen i Medievidenskab 

- Bacheloruddannelsen i Æstetik og kultur 

- Bacheloruddannelsen i Antropologi 

- Bacheloruddannelsen i Kunsthistorie 

 

 

 

Fra RUC: 
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- Humanistisk bachelor 

 

Fra SDU: 

- Bacheloruddannelsen i Designkultur 

- Bacheloruddannelsen i Interkulturel pædagogik 

 

Fra Designskolen i Kolding: 

- Bacheloruddannelsen i Design med studieretning i kommunikationsdesign 

 

Fra Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering: 

- Bacheloruddannelsen i Design med specialisering i visuelt design og in-

teraktion 

 

Fra UC Syd, UCL, UCN, UC VIA, UC Absalon, UC KP: 

- Professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen med undervis-

ningsfag i billedkunst 

 

Ministeriet har noteret sig, at AAU ikke har anført retskravsbachelorer til uddan-

nelsen. 

 

I tilfælde hvor en ansøgers gennemførte bacheloruddannelse eller professionsba-

cheloruddannelse ikke fremgår af den ansøgte kandidatuddannelses studieord-

ning, vurderer universitetet konkret om den gennemførte bacheloruddannelse eller 

professionsbacheloruddannelse er adgangsgivende.  

 

Adgangskravet til kandidatuddannelsen er en gennemført relevant dansk eller 

international bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. En bache-

loruddannelse eller professionsbacheloruddannelse defineres som relevant, hvis 

følgende krav til særlige fagområder er opfyldt:  

 

Uddannelsen giver kompetencer svarende til mindst 60 ECTS fordelt inden for 

følgende fagområder:  

 

 Videnskabsteori, metode, analyse inden for humanistiske og/eller det soci-

alvidenskabelige fagområde svarende til 10 ECTS, og  

 Det kommunikationsvidenskabelige fagområde (kommunikationsteori, me-

dier og ikt), eller 

 Det kunstneriske og/eller det kunstvidenskabelige fagområde (æstetisk teo-

ri, visuel kultur, kunstteori, designteori), eller 

 Det pædagogiske eller det uddannelsesvidenskabelige fagområde (pæda-

gogisk teori, læringsteori, didaktisk teori), eller 

 Det digitale fagområde (medie og medieteori, ikt, digitalt design) 

 

Sprogkrav til uddannelsen: 

Engelskkundskaber på et niveau svarende til mindst engelsk B-niveau. 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 
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Nr. A1 - Ny uddannelse – prækvalifi-
kation 

(efterår 2021) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og ud-
budssted: 
 

Aalborg Universitet, København 

Uddannelsestype: 
 

Kandidatuddannelse (Nordic Master) 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Kandidatuddannelsen i visuelle studier og kunstpædagogik 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Kandidat (cand.mag.) i visuelle studier og kunstpædagogik 
- Master of Arts (MA) in visual studies and art education 

Hovedområde: Humaniora Genansøgning: 
(ja/nej) 

nej 

Sprog: 
 

Engelsk Antal 
ECTS: 

120 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce57136218  

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

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 bilag 4 med senere ændringer om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 
af videregående uddannelser. 
 
RUVU finder, at der er tale om en interessant kombination af kunstpæ-
dagogik og visuelle studier, som indgår i et fornuftigt samarbejde med 
stærke nordiske universiteter, herunder finske Alto Universitet. 
 
RUVU finder desuden, at ansøgningen er veldokumenteret og – belyst. 
 
Da uddannelsen er en Nordic Master og indebærer et internationalt 
samarbejde, finder RUVU det underbygget, at der er behov for at udby-
de uddannelsen på engelsk.  
 
RUVU har noteret sig, at der er tale om et felt med stor ledighed, men 
lægger vægt på, at uddannelsen har en begrænset volumen med et 
optag på 8 studerende årligt, og at antallet af pladser tages inden for den 
eksisterende dimensioneringsramme. 

http://pkf.ufm.dk/flows/a9d3df8f35ee8df1d02183ce57136218

