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Foreløbig godkendelse af ny uddannelse 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-
kvalifikation af Københavns Universitet (KU) ansøgning om godkendelse af ny 
uddannelse truffet følgende afgørelse:  

 
Foreløbig godkendelse af ny bacheloruddannelse i machine learning og data-

videnskab 
 

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).  
 

Som udgangspunkt gives godkendelsen på betingelse af en efterfølgende posi-

tiv institutionsakkreditering opnået senest 1. juli 2019. 

 

Alternativt kan uddannelsesinstitutionen vælge at anmode ministeren om, at 

godkendelsen sker på betingelse af en positiv uddannelsesakkreditering i ste-

det for en positiv institutionsakkreditering, jf. § 21, stk. 2, i lov nr. 601 af 12. juni 

2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner som ændret 

ved lov nr. 1564 af 19. december 2017. Såfremt der vælges denne løsning, bedes 

dette meddelt til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

 

Vælger uddannelsesinstitutionen at godkendelsen betinges af udfaldet af in-

stitutionsakkrediteringen betyder det, at hvis Akkrediteringsrådet træffer af-

gørelse om afslag på institutionsakkreditering så bortfalder den foreløbige 

godkendelse. 

 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-
bud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag ne-
denfor. 
 
Hovedområde:  
Uddannelsen hører under det naturvidenskabelige hovedområde.  
 
Titel:  
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 3, fastlægges uddan-
nelsens titel til:  
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Dansk:  Bachelor (BSc) i machine learning og datavidenskab 

 
Engelsk:  Bachelor of Science (BSc) in Machine Learning and Data Science 
 
Udbudssted:  
Uddannelsen udbydes i København. 
 
Sprog:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  
 
Normeret studietid:  
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 13 fastlægges uddannelsens 
normering til 180 ECTS-point.  
 
Takstindplacering:  
Uddannelsen indplaceres til: takst 3.  

Aktivitetsgruppekode: 8135. 
 
Censorkorps:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for Data-
logi. Det er muligt at supplere censorkorpset, således at det samlede korps bl.a. 
dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen. 
 
Maksimumramme:  
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. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 107 
af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (ba-
cheloradgangsbekendtgørelsen).  
 
Ministeriet har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimum-
ramme for tilgangen til uddannelsen. 
 
Adgangskrav:  
Adgangskravene til bacheloruddannelsen i machine learning og data science vil 
blive fastsat til:  

- Dansk A 
- Engelsk B 
- Matematik A 

 
Endvidere sættes krav til, at den adgangsgivende uddannelse er gennemført 
med et eksamensgennemsnit på minimim 6 (uden hurtigstartsbonus), jf. § 5, stk. 
1, i bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannel-
ser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstituti-
oner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Prosper Sørensen 
Chefkonsulent 
 
Bilag: RUVU’s afgørelse 
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Nr. A13 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(efterår 2018) 

Status på ansøgningen:  
Foreløbig godkendelse 

Ansøger og udbudssted: 
 

Københavns Universitet, København 

Uddannelsestype: 
 

Bachelor 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Machine learning og data science 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

Bachelor (BSc) i machine learning og data science 
Bachelor of science (BSc) in Machine Learning and Data Science 

Hovedområde: Naturvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 180 ECTS 

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

https://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d13af053 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Uddannelsen uddanner studerende til at udvikle fremtidens værktøjer til ana-
lyse og håndtering af store datamængder. Uddannelsens er teoretisk forankret 
i datalogi, matematik og statistik, hvilket udvikler de studerendes færdigheder i 
håndtering, analyse og visualisering af data. Det teoretiske fundament giver 
også mulighed for forskningsbaseret undervisning i de nyeste data science-me-
toder: Moderne machine learning, statistisk modellering, high-performance 
computing og kunstig intelligens behandles i dybden, således at de studerende 
behersker teori og praksis i forbindelse med behandling, håndtering og analyse 
af avancerede datatyper såvel som i forbindelse med udvikling af nye værktø-
jer.  
 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 24. oktober 2018 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgø-
relse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
RUVU har i sin vurdering lagt vægt på, at der har været gennemført en omfat-
tende dialog med aftagere, og at uddannelsen er rettet mod et stort og rele-
vant vækstområde, hvor der allerede både Danmark og internationalt er stor 
efterspørgsel efter dimittender.  
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