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Udkast til afslag på godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Roskilde Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet 

følgende udkast til afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i 

Transnational og Cross border Journalistik 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser.  

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

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.  

 

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 be-

tragtes afslaget som endeligt. 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 

Ansøger: Roskilde Universitet  
Uddannelse: Kandidatuddannelse i Transnational og Cross border Journalistik 

Engelsk titel: Transnational Journalism and Cross border reporting 

Udbudssted: Roskilde 

Uddannelsessprog Dansk 

Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Kandidatuddannelsen er en 2-årig international uddannelse, der fokuser på både grænse-
krydsende journalistik og datajournalistik.  
 
Konstituerende elementer: 
Hvert af uddannelsens semestre er bygget op af tre moduler på 5 ECTS og et projekt på 15 
ECTS. Det fjerde og sidste semester skrives der speciale. 
 
Modulerne er følgende: 
Første semester: 

- Fra national til transnational politik 

- Mediesystemer 

- Cross border reporting – i teori og praksis 
Andet semester: 

- Metoder i den undersøgende journalistik tilpasset de særlige behov for cross 

border reporting 

- Journalistisk etik og kultur på tværs af grænser 

- Datajournalistik i et cross border perspektiv 
Tredje semester: 

- Kursus i offentlig ret/aktindsigt/informationsfrihed på EU niveau 

- Opbygning af databaser og brug af statistik 

- Datafortællinger – sådan fortæller du historier med Big Data 
 

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 
745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU har herunder lagt vægt på, at ansøger ikke i tilstrækkelig grad har påvist et udæk-
ket behov. Der findes allerede en række journalistiske uddannelser, og efterspørgslen efter 
dimittender med datajournalistiske kompetencer vurderes at kunne rummes inden for 
eksisterende uddannelser eller gennem videre- og efteruddannelse. 

 


