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Udkast til afslag på godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført
prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om prækvalifikation af
ny uddannelse truffet følgende afgørelse:
Afslag på godkendelse af kandidatuddannelse i Miljøpolicy
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som
bilag nedenfor.
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4.
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter
modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@ufm.dk
Såfremt ministeriet ikke har modtaget en indsigelse inden den fastsatte
tidsfrist betragtes afslaget som endeligt.
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Bilag: RUVU’s vurdering

Nr. A3 - Ny uddannelse – prækvalifikation
(efterår 2018)
Ansøger og udbudssted:
Aarhus Universitet (Emdrup)
Uddannelsestype:

Kandidatuddannelse

Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

Miljøpolicy

Sprog:

Status på ansøgningen: Afslag

- Cand.soc. i miljøpolicy
- Master of Science (MSc) in Social Sciences in Environmental Policy Science
Genansøgning: Ja
Samfundsvidenskab
(ja/nej)
Antal ECTS:
Engelsk
120 ECTS

Link til ansøgning på
http://pkf.ufm.dk:
Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af
uddannelsen:

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d143e516

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

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

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav
Gennem kandidatuddannelsen i miljøpolicy skal de studerende opnå kompetencer til at udvikle private og offentlige politikker, strategier og modeller til at reducere eller forebygge miljøbelastning fra produktion og andre aktiviteter. Via uddannelsen opbygger de studerende en samfundsvidenskabelig kernefaglighed
og tværfaglighed, der integrerer politologi, økonomi og sociologi, både med hensyn til teoretisk forståelse og anvendelse af metoder. De studerende trænes
også i at inkludere naturvidenskabelig forståelse og evidens gennem integration
af naturvidenskabelige forståelser og interaktion med naturvidenskabelige studerende og forskere.
Aarhus Universitet (AU) har samtidig med kandidatuddannelsen i miljøpolicy
ansøgt om prækvalifikation af en tilgrænsende, ny kandidatuddannelse i miljøsystemvidenskab (ansøgning A4). Der lægges op til, at cirka 1/3 af kursuselementerne er fælles for de studerende på de to nye uddannelser.

RUVU noterer sig, at AU søgte en lignende uddannelse i 2014.
RUVU finder det ikke sandsynliggjort, at der er et behov for uddannelsen i det
danske samfund som ikke kan opfyldes af eksisterende uddannelser. Endvidere
bemærkes det, at dimittender fra den nye uddannelse forventes at komme i
konkurrence med kandidater fra hele viften af miljørettede kandidatuddannelser,
hvor der for fleres vedkommende er høj dimittendledighed.
Det bemærkes endvidere, at ansøgers behovsanalyse er baseret på et forholdsvist spinkelt datagrundlag.
RUVU finder det endvidere ikke dokumenteret i ansøgningen, at der skulle være
et behov på det danske arbejdsmarked for rene engelsksprogede dimittender fra
uddannelsen.
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