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Aalborg Universitet 
E-mail: aau@aau.dk 

Afgørelse om prækvalifikation 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-

kvalifikation af Aalborg Universitets (herefter: AAU) ansøgning om godkendel-

se af ny uddannelse truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af masteruddannelse i offentlig ledelse 

 

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. 

 

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

ning opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1187 af 7. de-

cember 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgø-

relsen) og bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 om deltidsuddannelser 

ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer. 

 

Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv institutionsakkreditering 

opnået senest 1. december 2018.  

 

Giver Akkrediteringsrådet afslag på institutionsakkreditering, bortfalder den 

foreløbige godkendelse.  

 

Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om po-

sitiv akkreditering.  

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kontakter AAU med en kode til Dan-

marks Statistik, når godkendelsen er blevet endelig. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-

bud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

Uddannelsen er omfattet af reglerne i deltids- og masterbekendtgørelsen. 

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. 

mailto:aau@aau.dk


 

 

 Side 2/4 

 

Titel: 

Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastlægges uddannelsens 

titel til: 

 

 

Dansk: Master i offentlig ledelse  

Engelsk: Master of Public Governance 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i Aalborg. 

 

Sprog:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 6, stk. 2, fastlægges uddannelsens 

normering til 60 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: deltidstakst 1. 

Aktivitetsgruppekode: 5911. 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for stats-

kundskab/samfundsfag. 

 

Maksimumramme: 

Styrelsen har meddelt ministeriet, at styrelsen ikke ønsker at fastsætte en 

maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer der-

for selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på 

uddannelsen, jf. § 10 i masterbekendtgørelsen.  

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste er følgende uddannelser adgangsgivende til masteruddannel-

sen: 

 

 Alle bacheloruddannelser fra danske universiteter 

 Alle professionsbacheloruddannelser fra danske uddannelsesinstitu-

tioner 

 Alle diplomuddannelser fra danske uddannelsesinstitutioner 

 

Desuden stilles krav om mindst to års relevant erhvervserfaring med ledelses-

mæssige opgaver. 

 

Herudover skal den studerende have sproglige færdigheder i engelsk svarende 

til gymnasialt B-niveau. 

 

Ministeriet bemærker, at kravet om 2 års relevant erhvervserfaring ligger inden 

for rammerne af masterbekendtgørelsen § 9. Ministeriet bemærker herudover, 
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at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed skal fremgå tydeligt, hvad der 

anses som relevant erhvervserfaring.  

 

Ministeriet bemærker i øvrigt, at kravene til ansøgernes erhvervserfaring og 

faglige forudsætninger forventes at fremgå af uddannelsens studieordning, jf. 

masterbekendtgørelsen § 13. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Prosper Sørensen 
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           Nr. A1 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2017) 

Status på ansøgningen: Foreløbig godkendel-
se 

Ansøger og udbudssted: 
 

Aalborg Universitet 

Uddannelsestype: 
 

Master 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Offentlig ledelse/Public Governance 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Master i offentlig ledelse 
- Master of Public Governance 

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d12a9972 
 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Der er tale om en eksisterende uddannelse, som er oprettet i 2009 i et sam-
arbejde mellem KU, CBS og AAU og udbudt både i Aalborg og København. 
Uddannelsen har hidtil været akkrediteringsgodkendt på CBS. På grund af 
indførelsen af institutionsakkrediteringen og en afgørelse fra akkrediterings-
instituttet, har udbyderne besluttet at lade uddannelsen godkende også på 
AAU.  
 
Uddannelsens formål er at give den studerende en videregående uddannelse 
inden for offentlig ledelse for derved at kvalificere den studerende til vareta-
gelse af ledelsesopgaver på strategisk niveau. 
 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 15. november 2017: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.  
 
RUVU har i vurderingen af ansøgningen lagt vægt på, at der er tale om an-
søgning af en selvstændig udbudsgodkendelse af en eksisterende deltidsud-
dannelse, der allerede udbydes i Nordjylland af et konsortium af universiteter. 
Ansøgningen er begrundet af en afgørelse fra Uddannelses- og forsknings-
ministeriet. 
 
RUVU har noteret sig, at ansøgningen fint redegør for det fortsatte behov for 
udbud af uddannelsen, herunder behovet for opretholdelsen af et udbud i 
Nordjylland. 
 
Det bemærkes endvidere, at der er tale om en betalingsbelagt efter-
/videreuddannelse. 
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