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Afgørelse om foreløbig godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation behandlet ansøgning om godkendelse af (Erasmus+) kandidatuddannelsen i
Ledelse af Digital Kommunikation.
Ministeren har truffet følgende afgørelse:
Foreløbig godkendelse af (Erasmus+) kandidatuddannelsen
i Ledelse af Digital Kommunikation (København)

6. april 2016
Styrelsen for Videregående
Uddannelser
Center for Jura

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser.
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Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering eller
institutionsakkreditering. Hvis den positive akkreditering ikke er opnået senest den
1. august 2017 bortfalder den foreløbige godkendelse.
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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 uddannelsesbekendtgørelse) og bekendtgørelse nr. 1520 om bachelor- og kandidatuddannelser
ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).
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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 international uddannelsesbekendtgørelse.
Titel:
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 1 og bilag 1 pkt. 4.4., fastlægges uddannelsens titel til:
Dansk:
Engelsk:

Cand.it. i ledelse af digital kommunikation
Master of Science (MSc) in Information Technology (Digital Communication Leadership)
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Udbudssted:
Uddannelsen udbydes med semestre på Paris Lodron University of Salzburg
(PLUS), Vrije Universiteit Brussels (VUB) og Aalborg Universitet (AAU).
Studerende der i forbindelse med optagelsen vælger specialisering i Digital Teknologi og Ledelse optages på Aalborg Universitet i København.
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 takst 3.
Censorkorps:
Ministeriet har noteret, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for Ingeniøruddannelsernes Landsdækkende Censorkorps (Elektroretningen).
Adgangskrav:
Efter det oplyste er der adgang til uddannelsen for studerende med en bachelorgrad.
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.

Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Ansøger og udbudssted:
Ansøgningsnr.:
Uddannelsens navn:
Den uddannedes titel
(da/eng):
Hovedområde:
Sprog:
Link til ansøgning:
Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af
uddannelsen:

RUVU’s vurdering
d. 8. marts 2016:

A3 - ansøgning om ny uddannelse
Aalborg Universitet (Campus København)
A3
Status på ansøgningen: Foreløbig godkendelse
Ledelse af Digital kommunikation (kandidatudd.) – Erasmus+ uddannelse
Cand.it. i ledelse af digital kommunikation / Master of Science (MSc) in Information Technology (Digital Communication Leadership)
Naturvidenskab
Genansøgning:
Nej
Engelsk
Antal ECTS:
120 ECTS
http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d10ab692
Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav
Den toårige engelsksprogede kandidatuddannelse skal udbydes i fællesskab af
et konsortium mellem AAU (København) og et østrigsk og et belgisk universitet:
Paris Lodron University of Salzburg (PLUS) og Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Det er en såkaldt Erasmus+ uddannelse under delprogrammet EMJMD: Erasmus Mundus Joint Master Degrees (jf. bilag 1), og den blev i 2015 bedømt positivt og tildelt bevilling til 43 fuldt finansierede stipendier fordelt over tre år.
Overordnet set er uddannelsen tværfaglig med afsæt i AAU’s problembaserede
og projektorienterede læring og fokus på digital mediekonvergens, nye digitale
platforme og nye forretningsmodeller inden for området.
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 03. juli 2015, bilag 4.
RUVU noterer sig, at der søges om en engelsksproget kandidatuddannelse, der i
2015 er godkendt under Erasmus+. Uddannelsen skal tages på to af tre universiteter, herunder AAU, København, PLUS, Salzburg og VUB, Bruxelles. Uddannelsen retter sig mod et internationalt arbejdsmarked inden for it-området,
hvor der generelt er lav ledighed for akademiske dimittender.
RUVU bemærker, at der er tale om en lille uddannelse, hvor optaget fuldt indfaset vil være op til 25 i det tredje år, men vurderer det som positivt, at uddannelsen kan give danske dimittender indgang til det europæiske marked.
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