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Afgørelse om foreløbig godkendelse 

  

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Roskilde Universitets ansøgning om godkendelse af (Nordic Master) kan-

didatuddannelsen i nordisk urban planlægning truffet følgende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af (Nordic Master) kandidatuddannelsen  

i nordisk urban planlægning 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-

gående uddannelser. 

 

Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis 

den positive akkreditering ikke er opnået senest den 1. august 2018 bortfalder den 

foreløbige godkendelse. 

 

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv 

akkreditering. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieordning 

opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2015 

om universiteternes internationale uddannelsesforløb (international uddannelses-

bekendtgørelse) og bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 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 

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 international uddannelsesbekendtgørelse. 
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Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 1 og bilag 1 pkt. 3.12., fast-

lægges uddannelsens titel til: 

 

Dansk: Cand. soc. i nordisk urban planlægning 

Engelsk: Master of Science (MSc) in Social Sciences in Nordic Urban Plan-

ning 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes med semestre på Norges Arktiske Universitet i Tromsø, 

Malmö Högskola og Roskilde Universitet. 

 

Styrelsen har noteret sig, at Roskilde Universitet er hjemuniversitet, og at de stude-

rende optages på Roskilde Universitet. 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk. 

 

Normeret studietid: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen normeres til 120 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til heltidstakst 1. 

Aktivitetsgruppekode: 6154. 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for TekSam, tek-

nologisk-samfundsvidenskabelig planlægning.  

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste er der adgang til uddannelsen for studerende med en samfundsvi-

denskabelig bachelorgrad eller anden universitetsbacheloruddannelse relateret til 

byplanlægning og byudvikling.  

 

Ministeriet bemærker, at det af samarbejdsaftalen med de udenlandske universite-

ter 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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Sørensen 
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Nr. A3 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2016) 

Status på ansøgningen: Foreløbig godkendt 

Ansøger og udbudssted: 
 

Roskilde Universitet (Roskilde) 

Uddannelsens type/navn 
(fagbetegnelse): 

Kandidatuddannelse i Nordisk Urban Planlægning 
 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Cand. Soc. i Nordisk Urban Planlægning 
- Master of Science in Social Sciences in Nordic Urban Planning Studies 

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøg-
ning: (ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Engelsk Antal ECTS: 120 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d10aa0cf  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav 

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

En del af et nordisk samarbejde mellem RUC, Norges Arktiske Universitet i 
Tromsø (UiT) og Malmö Högskola (Malmø Universitet). Understøttet af Nordisk 
Ministerråd.  Er en multiple degree-uddannelse (fællesuddannelse). 
Kerneområdet er samfundsvidenskabeligt, men kompetencer fra det tekniske 
område indgår. En række digitale værktøjer vil bringes i anvendelse gennem ud-
dannelsen.  
Uddannelsen skal gøre de studerende i stand til at indgå i praktisk planlægning og 
tilbyde løsninger på byers udfordringer på lokalt, regionalt og globalt plan. Ruster 
de studerende til at undersøge, udvikle og implementere planlægningsprocesser 
og strategier baseret på viden om by-ledelsesstrategier, hverdagsliv og politiske, 
økonomiske og sociale udfordringer og betingelser. Bliver introduceret til strate-
gier og metoder til effektivt at inddrage sociale aktører og borgere i analysen og 
udarbejdelse af holistiske planlægningsstrategier. Erhverver sig kompetencer 
inden for projektledelse. 
 

Konstituerende faglige ele-
menter/struktur: 

- Første semester: Urban planlægning – i en velfærdsstatskontekst. Hovedfo-
kus. hvordan man studerer, analyserer og planlægger byen både i teori og 
praksis - (Obligatorisk semester på RUC) – 3 moduler af 5 ECTS, projektar-
bejde 15 ECTS 

- Andet semester: Specialiseringssemester på et af universiteterne; specialise-
ring i enten Social bæredygtig planlægning (Malmø), Planlægning, kultur og 
demokrati (Tromsø) eller Mobilitet og globaliserede byer (Roskilde). Moduler 
på 15 ECTS, projektarbejde 15 ECTS 

- Tredje semester: Planlægning i kontekst – Fieldtrip i Tromsø 10 ECTS, meto-
dekursus 5 ECTS, kursus i enten Malmø eller Tromsø 15 ECTS 

- Fjerde semester: speciale skrevet ved det universitet, som specialiseringsse-
mesteret er taget hos – 30 ECTS 

 
Erhvervssigte: 
 

Løse rådgivnings- og planlægningsopgaver på et globalt plan med fokus på forny-
else, udvikling og bæredygtighed.  
Arbejde som projektudviklere/igangsættere. Arbejde i rådgivende virksomheder 
samt projektudførende virksomheder. 
Mulige arbejdspladser: forsyningsselskaber, udviklingsselskaber, bygherrer, 
kommuner, rådgivere, konsulentfirmaer, investorer og arkitektfirmaer. 
 

Forventet optag på  
uddannelsen: 

20-30 studerende første år. 

RUVU’s vurdering på 
møde 
d. 3. november 2016: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU har foretaget en samlet vurdering af uddannelsesansøgningen fra Roskilde 
Universitet. RUVU vurderer, at ansøger i tilstrækkelig grad har påvist behov for 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d10aa0cf
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uddannelsen. RUVU noterer sig, at der er tale om en fællesuddannelse, som skal 
udbydes i et samarbejde mellem tre nordiske universiteter. RUVU har i sin vurde-
ring lagt vægt på, at uddannelsen er udviklet som led i Nordic Master-
programmet og støttet af Nordisk Ministerråd. RUVU noterer sig herunder, at 
dette indebærer, at uddannelsen skal være engelsksproget.  
 
RUVU lægger endvidere vægt på, at ansøger efter en positiv akkreditering af den 
søgte kandidatuddannelse i Nordic Urban Planning Studies vil afvikle den eksi-
sterende uddannelse: Plan, By og Proces og Geografi.   
 

 


