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Udkast til afslag på godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren 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 børnekultur – medier,
æstetik og praksis
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser.
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Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Sagsbehandler
Jakob Krohn-Rasmussen
Tel.
72318737
Mail
jkra@uds.dk

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen
ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745
af 24. juni 2013, bilag 4.

Ref.-nr.

Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen
af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist betragtes afslaget som endeligt.
Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Bilag 1: RUVUs vurdering

Ansøger:
Uddannelse:

Aarhus Universitet

Udbudssted:

Aarhus

Uddannelsessprog

Dansk

Beskrivelse af uddannelsen:

Kandidatuddannelsen i børnekultur – medier, æstetik og praksis er en 2-årig uddannelse
(120 ECTS point), der skal kvalificere den studerende til på forskningsmæssigt grundlag at
forholde sig til medier og kulturprodukter for børn og unge.

Cand.mag. i børnekultur – medier, æstetik og praksis
Engelsk titel: Master of Arts (MA) in Children’s Culture – Media, Aestehetics and Practice

Uddannelsen siger mod beskæftigelse som:
- Kulturformidlere inden for børn og ungeområdet på kulturinstitutioner m.v.
- Ansatte ved virksomheder og institutioner, der producerer og formidler viden og underholdning rettet mod børn (forlag m.v.)
- Ansatte ved virksomheder, der producerer for børn og unge i krydsfeltet mellem medier, æstetik og leg (computerspilsudviklere m.v.)
- Undervisere
- Forskerstuderende (ph.d.-stipendiater)
Konstituerende elementer
- Børnekultur: teori og analyse (10 ECTS point)
- Børnekultur: historie, genrer og medier (10 ECTS point)
- Børnekultur i praksis – Portfoliofag (10 ECTS point)
- Børnekultur mellem institutioner og marked (10 ECTS point)
- Projektforløb: Børne- og ungdomskulturelle fænomener og processer (20 ECTS point)
- Praktik eller Profilfag eller Udlandsophold (30 ECTS point)
- Speciale (30 ECTS point)

RUVU’s vurdering

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr.
745 af 24. juni 2013, bilag 4.
RUVU vurderer, at der ikke i tilstrækkelig grad er påvist et udækket behov på arbejdsmarkedet, dvs. behov som kun eller primært kan dækkes af dimittender fra den foreslåede
uddannelse. RUVU vurderer, at der kun få steder vil være tilstrækkelig efterspørgsel efter
kandidater i børnekultur. Hovedparten af de jobfunktioner, som dimittenderne efter ansøgningen forventes at varetage, beskæftiger i dag et bredt spektrum af personer med
forskellig uddannelsesbaggrund, og RUVU vurderer på baggrund heraf, at yderligere kvalificering specifikt inden for børnekultur med fordel kunne ske gennem videreuddannelsessystemet.
RUVU bemærker, at der Syddansk Universitet udbyder en masteruddannelse i børne- og
ungdomskultur samt at Aarhus Universitets egen master i børnelitteratur efter ansøgningen ikke udbydes i 2014 på grund af vigende søgning.
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