Godkendelse af ny uddannelse

Aalborg Universitet
Sendt pr. e-mail til: aau@aau.dk

Kopi sendes til:
UddannelsesGuiden (www.ug.dk)
Danmarks Statistik
Censorkorps
Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Koordinerede tilmelding/Uddannelsesregistret

9. maj 2016

Orientering om godkendelse af ny uddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet skal hermed oplyse, at følgende nye uddannelse er godkendt til oprettelse:
Kandidatuddannelse (Erasmus+) i Media Arts Cultures
Uddannelsen blev d. 5. december 2014 foreløbigt godkendt efter prækvalifikation 1.
En foreløbig godkendelse gives på betingelse af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Med Akkrediteringsrådets afgørelse af d. 9. december 2015 om positiv akkreditering 2 er betingelsen opfyldt.

Indhold

Beskrivelse

Dansk titel:

Cand. Mag. i Media Arts Cultures.

Engelsk titel:

Master of Arts (MA) in Media Arts Cultures.

Normeret studietid:

120 ECTS.

Sprog:

Uddannelses udbydes på engelsk.

Hovedområde:

Humaniora.

Takstindplacering:

Uddannelsen indplaceres til: Heltidstakst 2.
Aktivitetsgruppekode: 6279 Media Arts Cultures

Censorkorps:

Ministeriet har noteret, at uddannelsen tilknyttes
censorkorpset for Informationsvidenskab og interaktive medier.

1

Afgørelsen kan ses på http://pkf.ufm.dk/ under ”Se ansøgninger”

2

Afgørelsen kan ses på Akkrediteringsinstitutionens hjemmeside: http://akkr.dk/ under ”Afgørelser”
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15/021475-37

Koder Danmarks
Statistik:

UDD 3317
AUDD 3317

Udbudssted:

Uddannelsen udbydes med semestre på DonauUniversität Krems i Krems (Østrig), Lodz Universitet i
Lodz (Polen), City University i Hong Kong (Kina) og
Aalborg Universitet i Aalborg (Danmark). De studerende optages på Donau Universität Krems i Østrig.

Adgangskrav:

Efter det oplyste er der adgang til uddannelsen for
studerende med en bachelorgrad. Ansøgere vil blive
optaget på baggrund af en vurdering af deres ansøgning, som beskrevet ovenfor.
Ministeriet bemærker, at det af samarbejdsaftalen
med de udenlandske universiteter skal fremgå, hvilke
adgangskrav ansøgere skal opfylde for at blive optaget
på uddannelsen, herunder krav til adgangsgivende
uddannelser på bachelorniveau, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, i
international uddannelsesbekendtgørelse.

Dimensionering/
maksimumramme:

Styrelsen for Videregående
Uddannelser

Styrelsen har meddelt ministeriet, at styrelsen ikke
ønsker at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen.
Ministeriet har noteret sig, at de samarbejdende universiteter har fastsat en maksimumramme på 24 studerende for tilgangen til uddannelsen.
Efter det oplyste vil universitetet, i tilfælde af at ansøgerantallet overstiger 24 studerende, udvælge de mest
kvalificerede ansøgere ud fra følgende:
"All eligible applications to MediaAC will be reviewed
by members of Consortium partners. The reviewers
will assess:
· the applicant’s academic quality, judged primarily
from the results of prior university studies.
· the applicant’s motivation and justification of the
application in relation to prior studies, work experience (if applicable) and future career plans towards
the aims of Media Arts Cultures, judged from the CV
in combination with the letter of motivation, essay
and one example of work.
· the applicant’s skills related directly to Media Arts
Cultures, judged from the results of prior studies and
submitted documents.
· the applicant’s English language skills, judged from
the certificate provided.
The scores from the review will form a ranked list of
applications which will be used for student selection
by the MediaAC Admission Board. In theevent that
two or more applications on this ranked list show the

Side

2/3

same score the Admission Board will decide on their
ranking."
Ministeriet har ikke bemærkninger til disse kriterier,
da der er tale om faglige kriterier. Ministeriet bemærker dog, at kriterierne af hensyn til de studerendes
retssikkerhed tydeligt skal fremgå af samarbejdsaftalen, jf. § 8 i international uddannelsesbekendtgørelse,
samt universitetets hjemmeside.
Øvrige bemærkninger:

I er velkomne til at kontakte undertegnede på e-mail: jso@uds.dk, hvis I har
spørgsmål eller behov for yderligere information.

Styrelsen for Videregående
Uddannelser

Med venlig hilsen
Jørgen Sørensen
Chefkonsulent
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