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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 international fødevare-

kvalitet og sundhed 
 

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, jf. § 24, stk. 1 og 3, i lovbekendtgørelse nr. 173 af 2. 

marts 2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, samt 

bekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2015 om universiteternes internationale 

uddannelsesforløb (international uddannelsesbekendtgørelse). 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-
ning skal opfylde reglerne i den internationale uddannelsesbekendtgørelse.  
 
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 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.  
 
Hovedområde:  
Uddannelsen hører under det naturvidenskabelige område.  
 
Titel:  

Efter reglerne i § 18 og nr. 4.7. i bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1328 af 15. novem-

ber 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddan-

nelsesbekendtgørelsen), jf. den internationale uddannelsesbekendtgørelses § 

24, stk. 3, nr. 1, fastlægges uddannelsens titel til:  
 

Dansk: Cand.scient. i international fødevarekvalitet og sundhed 
Engelsk: Master of Science (MSc) in International Food Quality and Health 
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Udbudssted:  
Uddannelsen udbydes ved SDC, Beijing, Kina. 
 
Sprog:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk. 
 
Normeret studietid:  
Uddannelsens normering er fastsat til 120 ECTS-point.  
 
Takstindplacering:  
Uddannelsen indplaceres til: heltidstakst 3.  
Aktivitetsgruppekode: 5405. 
Censorkorps:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for censor-

korpset for levnedsmiddelvidenskab. 
 
Dimensionering/maksimumramme/kvote:  
Ministeriet har ikke fastsat en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen.  
Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange 
studerende der optages på uddannelsen, jf. § 9, stk. 1 i kandidatadgangsbe-
kendtgørelsen. 
 
Ministeriet har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumram-
me for tilgangen til uddannelsen.  
 
Adgangskrav:  
Efter det oplyste vil adgang forudsætte en naturvidenskabelig, teknisk-
videnskabelig, jordbrugsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig bachelorud-
dannelse fra danske eller internationale universiteter med minimum 60 ECTS 
indenfor fødevarevidenskab og molekylærbiologi samt 20 ECTS naturviden-
skabelige grundfag, herunder kemi, matematik og statistik. 
 
Derudover vil en række andre bacheloruddannelser afhængig af tilvalg og fags-  

Ministeriet bemærker, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed og 

gennemsigtigheden i optagelsesprocessen, jf. § 10, stk. 3, i den internationale 

uddannelsesbekendtgørelse. 
 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

Ny uddannelse - prækvalifikation 
(foråret 2018) 

 

Ansøger: 

 

Aarhus Universitet.  

 

Udbuds-
sted 

Sino Danish Center, Kina   

Uddannel-

sestype: 
 

Kandidatuddannelse 

Uddannel-
sens navn 
(fagbe-

tegnelse): 

International fødevarekvalitet og sundhed 

Den ud-
dannedes 
titler på 
hhv. 
da/eng: 

- Cand.scient. i international fødevarekvalitet og sundhed 
- Master of Science (MSc) in International Food Quality and Health 

Hovedom-
råde: 

Naturvidenskab 
 

Sprog: 
 

Engelsk Antal ECTS: 120 ECTS 

Beskrivel-
se af  
uddannel-
sen: 

Kandidatuddannelsen i International Fødevarekvalitet og Sundhed er 
en forskningsbaseret engelsksproget uddannelse med fokus på an-
vendelsesorienteret fødevarevidenskab.  
De studerende lærer om fødevarekvalitet, -sikkerhed og -sundhed i 
relation til europæisk-kinesisk fødevareforsyning. Kursusmodulerne i 

uddannelsen dækker et holistisk kædeperspektiv fra fødevarepro-
duktion, forsyning og til forbruger og udmunder i en specialisering 
indenfor ét af områderne i kædeperspektivet.  
 
Studerende fra kandidatuddannelsen i International Fødevarekvalitet 
og Sundhed vil få en international profil, idet uddannelsen ved god-

kendelse vil blive udbudt som én af Sino Danish Center (SDC) kandi-
datuddannelser.  

RUVU’s 
vurdering  
 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i 
bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018., bilag 4.  
 

RUVU har noteret sig, at kandidatuddannelsen i International Føde-
varekvalitet og Sundhed skal udbydes fra SDC i Kina.  
 
Det vurderes, at ansøgningen har godtgjort, at der behov for at ud-
danne kandidater, som kan mestre og kommunikere den nyeste 
forskningsbaserede viden, herunder viden omkring kulturelle forskelle 
indenfor fødevaresikkerhed, sundhed og kvalitet. Dette vurderes at 

være særligt relevant for international fødevareforsyning på fremspi-
rende markeder. 
 

 


