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Uddannelses- og forskningsministeriet har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af bacheloruddannelsen i
arkæologi, truffet følgende afgørelse:
Foreløbig godkendelse af bacheloruddannelsen i arkæologi.

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.
Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis
den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. juli 2015, bortfalder den foreløbige godkendelse.
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv
akkreditering.
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Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieordning
skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).
Når der foreligger en positiv akkreditering, skal uddannelsesinstitutionen rette
henvendelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på tildeling af
kode til Den Koordinerede Tilmelding samt koder fra Danmarks Statistik.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Uddannelsen er omfattet af reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen.
Hovedområde:
Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde
Titel:
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, fastlægges uddannelsens
titel til:
Dansk:

3404 2012

Bachelor (BA) i arkæologi
Side
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14/001970-06

Engelsk:

Bachelor of Arts in Archaeology

Udbudssted:
Uddannelsen udbydes i Aarhus
Sprog:
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.
Normeret studietid:
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 12 fastlægges uddannelsens normering til 180 ECTS-point.
Takstindplacering:
Uddannelsen indplaceres til heltidstakt 1
Begrundelse for takstindplacering: Arkæologi hører til hovedområdet HUM, og de
konstituerende fagelementer er udpræget humanistiske.
Uddannelsen redefinerer to eksisterende uddannelser ved Arts, Aarhus Universitet,
hhv. Forhistorisk Arkæologi og Middelalder- og Renæssancearkæologi. Blandt Aarhus Universitets begrundelse for anmodning om takst 2 er, at der i den nye uddannelse er to specialiseringsmuligheder, hhv. Advanced Archaeological Field Practice
og Archaeology Science, som involverer naturvidenskabelige elementer. Specialiseringerne er valgfrie for den studerende. Elementerne er altså ikke en obligatorisk
del af uddannelsen og indgår derfor ikke i vurderingen af takstindplaceringen.
Der er i indplaceringen endvidere lagt vægt på, at den beslægtede uddannelse i
forhistorisk arkæologi ved Københavns Universitet har takst 1. Der er ikke tilstrækkelig evidens for, at graden af naturvidenskabelige elementer er betydeligt større
relativt til den beslægtede uddannelse på Københavns Universitet.
Hvis arkæologi-uddannelsen ønsker at inddrage naturvidenskabelige elementer i
uddannelsen, kan de oprette samarbejder med naturvidenskabelige hovedområder
eller centre. Aktivitet af arkæologi-studerende på naturvidenskabelige centre bliver
indplaceret efter udbyderen af faget og vil derfor modtage en højere takst.
Censorkorps:
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for Forhistorisk arkæologi.
Ministeriet bemærker hertil, at det er muligt at supplere censorkorpset, således at
det samlede korps dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen
Dimensionering/ Maksimum-ramme/ kvote
Styrelsen for Videregående Uddannelser har meddelt ministeriet, at styrelsen ikke
ønsker at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der
optages på uddannelsen, jf. § 9, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1487 af 16. december
2013 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen).
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Ministeriet har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme for
tilgangen til uddannelsen på 60 studerende.
Adgangskrav:
Adgangskravene til bacheloruddannelsen i videnskabs- og teknologistudier vil i
forbindelse med en revision af bilag 1 til bacheloradgangsbekendtgørelsen blive
fastsat til:
- Dansk A
- Engelsk B
- Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
- Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B)

Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Bilag 1: RUVUs vurdering
Ansøger:
Aarhus Universitet
Uddannelse:
Bachelor i arkæologi
Engelsk titel: Bachelor of Arts in Archaeology
Udbudssted:
Aarhus
Uddannelsessprog

Dansk

Beskrivelse af uddannelsen:

Uddannelsen er en 3-årig bacheloruddannelse i arkæologi, som retter sig mod varetagelse
af traditionelle arkæologiske jobfunktioner og beskæftigelse inden for områder som kulturforvaltning og –formidling og rådgivning samt videreuddannelse på relevante kandidatuddannelser inden for arkæologi.
Uddannelsen omfatter følgende hovedelementer:
•
Arkæologisk arbejdspraksis
•
Arkæologisk teori og metode
•
Periodespecifikt modul inden for:
o Forhistorisk arkæologi eller
o Historisk arkæologi
•
Engelsksproget ét-fags-specialisering (45 ECTS) inden for:
o Advanced Archaeological Field Practice eller
o Archaeological Science
Som alternativ til den engelsksprogede specialisering kan den studerende gennem tilvalg
uden for arkæologi vælge at afslutte som dobbelt-faglig bachelor.
En bachelor med specialisering inden for Advanced Archaeological Field Practice vil bl.a.
opnå kompetencer til at designe databasestrukturer og foretage digital registrering m.v.
En bachelor med specialisering i Archaeological Science vil bl.a. opnå kompetence til at
tilrettelægge og udføre prøvetagning til naturvidenskabelige analyser og selvstændigt behandle et mindre naturvidenskabeligt prøvemateriale.

RUVU’s vurdering

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745
af 24. juni 2013, bilag 4.
RUVU har herunder lagt vægt på, at der er tale om en redefinering af de to eksisterende
arkæologiske bacheloruddannelser ved AU. Redefineringen sker på baggrund af de senere
års udvikling inden for den arkæologiske praksis samt den nyeste museumslovgivnings
udvidede krav til arkæologers viden og forskningskompetencer, ligesom aftagere og censorformandskaberne har været inddraget i udviklingen af den ny uddannelse. Uddannelsen erstatter to eksisterende bacheloruddannelser på feltet, og er derfor tilrettelagt med to
specialiseringer, der giver retskrav til optagelse på to forskellige kandidatuddannelser i
henholdsvis Forhistorisk arkæologi og Middelalder- og renæssancearkæologi. RUVU bemærker, at uddannelsen med denne tilrettelæggelse bidrager til at understøtte en udvikling frem mod færre og bredere bacheloruddannelser.
RUVU har noteret, at studerende, der ønsker at gennemføre uddannelsen som ét-fagsbachelor inden for arkæologi, skal gennemføre specialiseringen på engelsk, mens uddannelsessproget i øvrigt er dansk.
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