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Foreløbig godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Roskilde Universitets (RUC) ansøgning om godkendelse af ny uddannel-

se truffet følgende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af kandidatuddannelse i samfundsøkonomi 

 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, nr. 2 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. 2285 af 1. 

december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbe-

kendtgørelsen). 

 

Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv institutionsakkreditering op-

nået senest 1. juli 2023. Giver Akkrediteringsrådet afslag på institutionsakkredite-

ring, bortfalder den foreløbige godkendelse. Godkendelsen er endelig, når Akkre-

diteringsrådet har truffet afgørelse om positiv akkreditering. 

 

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 samfundsvidenskabelige hovedområde. 

 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 29 og bilag 1, 3.5 fastlægges 

uddannelsens titel til: 

 

Dansk:  Cand.oecon 

 

Engelsk:  Master of Science (MSc) in Economics 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i Roskilde 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk. 

 

Normeret studietid: 
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Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 28 fastlægges uddannelsens 

normering til 120 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: Takst 1 

Aktivitetsgruppekode: 7060  

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD:  6122 

AUDD: 6122 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for økonomi. 

 

Adgangskrav: 

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

bekendtgørelse nr. 35 af 13. januar 2022 om adgang til universitetsuddannelser 

tilrettelagt på heltid (universitetsadgangsbekendtgørelsen) er følgende bachelor-

uddannelser adgangsgivende til uddannelsen: 

 

Direkte adgangsgivende uddannelser: 

- ansøgere, der har et fagmodul i samfundsøkonomi fra Roskilde Universitet 

- ansøgere med en bachelor i økonomi fra et af de øvrige universiteter i 

Danmark 

 

Nedenstående kriterier skal være opfyldt for at få adgang til kandidatuddannelsen i 

Samfundsøkonomi: 

 

Ansøgers bacheloruddannelse skal indeholde minimum 45 ECTS inden for et eller 

flere af disse områder: 

- økonomi (fx makroøkonomi, mikroøkonomi etc.) 

- accounting eller finans (fx corporate finance, financial accounting) 

- quantitative methods (e.g. statistics, econometrics, mathematics) 

 

Ansøgere der har et fagmodul i samfundsøkonomi fra Roskilde Universitet har 

retskrav til kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 

 

  



 

 

 Side 3/3 

 

 

 

 

 

 

Nr. A2 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(Forår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og udbudssted: 
 

Roskilde Universitet, Roskilde 

Uddannelsestype: 
 

Kandidatuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Samfundsøkonomi 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Cand.oecon. 
- Master of Science (MSc) in Economics 

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøg-
ning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 120 ECTS 

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

https://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb6700f897.  

RUVU’s vurdering på 
møde 
d. 18. marts 2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 1558 af 2. juli 2021 bilag 4 med senere ændringer om akkreditering af 
videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående ud-
dannelser. 
 

RUVU vurderer, at aftagerundersøgelsen sandsynliggør, at der er behov for 

uddannelsens dimittender på det danske arbejdsmarked. Dette understøttes af 

en generel lav gennemsnitlig ledighed på de eksisterende beslægtede uddan-

nelser. RUVU bemærker, at uddannelsen med sine to specialiseringer inden 

for hhv. grøn omstilling og bæredygtig finans sigter mod et særligt jobmarked, 

hvor der både efterspørges breddekompetencer og specialiseret viden inden 

for bæredygtighed.  

RUVU har desuden noteret sig, at ansøgningen skal ses i sammenhæng med 
RUC’s igangværende kandidatreform. 

https://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb6700f897

