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Orientering om godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet skal hermed oplyse, at følgende nye ud-

dannelse er godkendt til oprettelse: 

 

(Erasmus+) kandidatuddannelsen i Ledelse af  

digital kommunikation (København) 

 

Uddannelsen blev d. 6. april 2016 foreløbigt godkendt efter prækvalifikation1.  

 

Uddannelsen er kvalitetssikret jf. BEK nr. 247 af 13/03/2015, § 17, stk. 2, jf. § 16, 3. 

pkt. (”byggeklodsmodellen”).  

 

Endelig godkendelse af uddannelsen gives på den baggrund uden en efterfølgende 

uddannelsesakkreditering af Danmarks Akkrediteringsinstitution. 

 

 

 

Indhold 

 

 

Beskrivelse 

Dansk titel:  

 

Cand.it. i ledelse af digital kommunikation. 

Engelsk titel: 

 

Master of Science (MSc) in Information Technology (Digital 
Communication Leadership). 

 

Normeret studietid: 

 

120 ECTS. 

 

Sprog: 

 

Uddannelsen udbydes på engelsk. 

Hovedområde: 

 

Naturvidenskab. 

Takstindplacering: Uddannelsen indplaceres til takst 3. 

 

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

 

Da uddannelsen er en kombination af nuværende uddan-
nelseselementer, skal AAU indberette aktivitetsgruppeko-
den for den tilhørende aktivitet for de uddannelsesele-
menter som bliver taget i forbindelse med uddannelsen. 
F.eks. vil moduler taget på ”cand.polyt.-uddannelsen i 
Innovative Communication Technologies and Entrepre-
neurship” anvende den tilhørende aktivitetsgruppekode: 
5360. Det samme gør sig gældende for de valgfri moduler. 

 

Censorkorps: 

 

Ministeriet har noteret, at uddannelsen tilknyttes censor-
korpset for Ingeniøruddannelsernes Landsdækkende Cen-
sorkorps (Elektroretningen). 

 

Koder Danmarks  

Statistik: 

 

UDD 3061. 

AUDD 3061 

 

Udbudssted: 

 

Uddannelsen udbydes med semestre på Paris Lodron Uni-
versity of Salzburg (PLUS), Vrije Universiteit Brussels (VUB) 
og Aalborg Universitet (AAU). 

 

Studerende der i forbindelse med optagelsen vælger spe-
cialisering i Digital Teknologi og Ledelse optages på Aalborg 
Universitet i København. 
 

Adgangskrav: 

 

Efter det oplyste er der adgang til uddannelsen for stude-
rende 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 bache-
lorniveau, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, i international uddannelses-
bekendtgørelse. 

 

Dimensionering/ 

maksimumramme: 

Styrelsen har meddelt ministeriet, at styrelsen ikke ønsker 
at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddan-
nelsen. 

 

Øvrige bemærkninger: 

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i international ud-
dannelsesbekendtgørelse. 

 

 

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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