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Foreløbig godkendelse af ny uddannelse  
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-
kvalifikation af Aarhus Universitets (AU) ansøgning om godkendelse af ny ud-
dannelse truffet følgende afgørelse:  
 

Foreløbig godkendelse af ny kandidatuddannelse i kognitionsvidenskab 
 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018 

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. 1328 af 15. 
november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (ud-
dannelsesbekendtgørelsen).  
 
Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv institutionsakkreditering 
opnået senest 1. juli 2019.  
 
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 AU med en kode til Danmarks 
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.  
  
Hovedområde:  
Uddannelsen hører under det naturvidenskabelige område.  
 
Titel 
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 og nr. 4.7. i bilag 1, 
fastlægges uddannelsens titel til:  
 

Dansk: Cand.it. i kognitionsvidenskab 
 
Engelsk: Master of Science (MSc) in Cognitive Science 
 
Udbudssted:  
Uddannelsen udbydes i Aarhus.  
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Sprog:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk.  
Ministeriet bemærker hertil, at det fremgår af § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 111 
af 30. januar 2017 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne 
(kandidatadgangsbekendtgørelsen), at hvis en uddannelse eller væsentlige dele 
heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er 
fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til 
mindst engelsk B-niveau.  
 
Normeret studietid:  
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 20 fastlægges uddannelsens 
normering til 120 ECTS-point.  
 
Takstindplacering:  
Uddannelsen indplaceres til: heltidstakst 2.  

Aktivitetsgruppekode: 6269 
 
Censorkorps:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for Lingvi-
stik, Indoeuropæisk, IT og Kognition. Det er muligt at supplere censorkorpset, 
således at det samlede korps bl.a. dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i 
uddannelsen. 
 
Adgangskrav:  
Efter det oplyste er følgende uddannelser direkte adgangsgivende til kandidat-
uddannelsen, jf. § 11, stk. 2, i uddannelsesbekendtgørelsen: 
 

- Bacheloruddannelsen (BSc) i kognitionsvidenskab, Aarhus Universitet 

(retskrav på optagelse) 

- Bacheloruddannelsen (BSc) i Produkt- og designpsykologi, Aalborg 

Universitet (direkte adgang) 
 
Ministeriet bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed 
tydeligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjem-
meside, såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, der anses 
som adgangsgivende til uddannelsen.  
 
Herudover skal den studerende have sproglige færdigheder i engelsk svarende 
til gymnasialt B-niveau og matematik svarende til gymnasialt B-niveau. 
 
Dimensionering/maksimumramme/kvote:  

Ministeriet har ikke fastsat en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent   
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

        Ny uddannelse – prækvalifi-
kation 

(forår 2018) 

 

Ansøger og 
udbudssted: 
 

Aarhus Universitet 

Udbudssted Aarhus 

Uddannelses-
type: 
 

Kandidatuddannelse 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnel-
se): 

Kognitionsvidenskab 

Den uddan-
nedes titler 

på hhv. 
da/eng: 

- Cand.it. i kognitionsvidenskab 
- Master of Science (MSc) in Cognitive Science 

Hovedom-
råde: 

Naturvidenskab 

Sprog: 
 

Engelsk Antal ECTS: 120 ECTS 

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Kandidatuddannelsen i Kognitionsvidenskab er en forskningsba-
seret engelsksproget uddannelse med fokus på en kombination af 
menneskekundskab og stærke IT-kompetencer. Uddannelsen er 

bygget op om tre faglige spor (”Kognitive modeller”, ”Data sci-
ence”, ”Samspil mellem mennesker og maskiner”) samt et anven-
delsesorienteret spor.   
Uddannelsen skal forbinde den computationelle logik med en for-
ståelse af menneskelig adfærd, tankevirksomhed og afgørelses-
kraft  

RUVU’s vur-
dering  
 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i 
bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.  
 
RUVU har i sin vurdering lagt vægt på, at uddannelsen afspejler 
kognitionsvidenskabens tværfaglige karakter, og at uddannelsens 

erhvervssigte er et vigtigt udviklingsområde på fortrinsvis det 
private arbejdsmarked, herunder i IT-branchen. 
 
Det noteres, at den adgangsgivende bacheloruddannelse har en 
høj andel af kvindelige studerende. Det noteres endvidere, at der 
er tale om en engelsksproget uddannelse, hvilket i forhold til det 
pågældende fagområde forekommer relevant i det konkrete til-

fælde. Også set i lyset af, at AU i 2014 fik godkendt en engelsk-
sproget bacheloruddannelse i kognitionsvidenskab. 
 

 


