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Orientering om godkendelse af ny uddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet skal hermed oplyse, at følgende nye uddannelse er godkendt til oprettelse:
Masteruddannelse i lægemiddelregistrering
Uddannelsen blev d. 27. maj 2015 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:

Master i lægemiddelregistrering

Engelsk titel:

Master of Medicines Regulatory Affairs

Normeret studietid:

60 ECTS.

Sprog:

Uddannelsen udbydes på engelsk.

Hovedområde:

Uddannelsen hører under det sundhedsvidenskabelige
hovedområde.

Takstindplacering:

Uddannelsen indplaceres til: deltidstakst 2.

Styrelsen for Videregående
Uddannelser
Uddannelsespolitik 2
Bredgade 43
1260 København K
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Fax
7231 7801
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CVR-nr.

Sagsbehandler
Jørgen Sørensen
Tel.
72319001
Mail
jso@uds.dk
Ref.-nr.

Aktivitetsgruppekode: 5944 Master i lægemiddelregistrering.

1

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

2

Afgørelsen kan ses på Akkrediteringsinstitutionens hjemmeside: http://akkr.dk/ under ”Afgørelser”

3404 2012
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15/021475-29

Censorkorps:

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

Koder Danmarks
Statistik:

UDD 3309
AUDD 3309

Udbudssted:

København

Adgangskrav:

Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til masteruddannelsen:
-

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i farmaci
Bacheloruddannelsen i medicin
Bacheloruddannelsen i biomedicin
Bacheloruddannelsen i humanbiologi
Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi
Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin
Bacheloruddannelsen i kemi- og biotekingeniør
Kandidatuddannelsen i kemi
Kandidatuddannelsen i biokemi
Kandidatuddannelsen i farmaci
Kandidatuddannelsen i medicin
Kandidatuddannelsen i biomedicin
Kandidatuddannelsen i humanbiologi
Kandidatuddannelsen i molekylærbiologi
Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin
Kandidatuddannelsen i kemi- og biotekingeniør
Professionsbachelor i sygepleje

Styrelsen for Videregående
Uddannelser

Styrelsen bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside, såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor
nævnte, der anses som adgangsgivende til uddannelsen.
Desuden stilles krav om mindst to års relevant erhvervserfaring inden for f.eks.:
-

lægemiddelindustrien
lægemiddelstyrelsen

Kravet om 2 års relevant erhvervserfaring ligger inden
for rammerne af masterbekendtgørelsens § 9. Ministeriet bemærker herudover, at det af hensyn til de
studerendes retssikkerhed skal fremgå tydeligt, hvad
der anses som relevant erhvervserfaring.
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Styrelsen bemærker i øvrigt, at kravene til ansøgernes
erhvervserfaring og faglige forudsætninger forventes
at fremgå af uddannelsens studieordning, jf. masterbekendtgørelsens § 13.

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

Med venlig hilsen

Jørgen Sørensen
Chefkonsulent
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