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Godkendelse af nyt udbud 

 

Som opfølgning på prækvalifikationsrunden efterår 2016 har Uddannelses- og 

forskningsministeren truffet endelig afgørelse på Københavns Universitets (KU) 

ansøgning om godkendelse af ny uddannelse:  

 

Godkendelse af dublering af kandidatuddannelse 

i økonomi (engelsksproget) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019 

om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-

ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 20 af 09. 

januar 2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbe-

kendtgørelsen).  

 

Da KU er positivt institutionsakkrediteret, gives godkendelsen til umiddelbar opret-

telse af uddannelsen.  

 

Hovedområde:  

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige område.  

 

Titel 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 26 fastlægges uddannelsens titel 

til:  

 

Dansk: Cand.polit. 

Engelsk: Master of Science (MSc) in Economics 

 

Udbudssted:  

Uddannelsen udbydes i København.  

 

Sprog:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk.  
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Ministeriet bemærker hertil, at det fremgår af § 31 i bekendtgørelse nr. 153 af 26. 

februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid, at hvis en 

uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren se-

nest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber 

i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau med et vægtet gennemsnit på 

mindst 3,0 uden oprunding.  

 

Normeret studietid:  

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 25 fastlægges uddannelsens 

normering til 120 ECTS-point.  

 

Takstindplacering:  

Uddannelsen indplaceres til: heltidstakst 1. 

 

Aktivitetsgruppekode: 7060 – Økonomi, Statsvidenskab. 

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD: 3204 (Economics, kand.2 år) 

AUDD: 3204 (Economics, kand.2 år) 

 

Censorkorps:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes Censorkorps for økonomi.  

 

Adgangskrav:  

Følgende uddannelser er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen: 

 Bacheloruddannelsen i økonomi, Københavns Universitet (retskrav)  

 Bacheloruddannelse i økonomi - samfundsøkonomisk, Syddansk Uni-
versitet 

 Bacheloruddannelse i økonomi, Aarhus Universitet  

 Bacheloruddannelse i matematik-økonomi, Københavns Universitet 

 Bacheloruddannelse i matematik-økonomi, Aarhus Universitet 

Andre uddannelser: 
 
Andre ansøgere fra udenlandske eller danske universiteter kan optages på bag-
grund af en konkret, individuel, faglig vurdering, såfremt de har forudsætninger 
svarende til bacheloruddannelsen i Økonomi fra Københavns Universitet. 
Ved vurderingen indgår følgende krav: 
 

 Uddannelsen skal være på samme niveau 

 Mikroøkonomi (minimum 15 ECTS) 

 Makroøkonomi (minimum 15 ECTS) 

 Økonometri/statistik (minimum 15 ECTS) 

 Matematik (minimum 10 ECTS) 
 

Engelskkundskaber svarende til engelsk på B-niveau på danske gymnasiale ud-
dannelser med et vægtet gennemsnit på mindst 3,0 uden oprunding. Kravet kan 
også opfyldes med engelsk på A-niveau med et vægtet gennemsnit på mindst 2,0 
uden oprunding.  
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Ministeriet bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed tyde-

ligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside, 

såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, der anses som ad-

gangsgivende til uddannelsen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 

 

 


