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Endelig afslag på godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af AAU’s ansøgning om godkendelse af ny uddannelse og 

efterfølgende indsigelse af 10. december 2018 mod udkast til afslag af 26. 

november 2018 truffet følgende afgørelse: 

 

Endelig afslag på godkendelse af masteruddannelse i  

Videnskabelig rådgivning 

 

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

2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 

udbud af videregående uddannelser (RUVU).  

 

RUVU vurderer, at uddannelsesinstitutionens indsigelse ikke indeholder 

væsentlige nye oplysninger, der kan lægges til grund for en ændret vurde-

ring af ansøgningen. RUVU anerkender det stigende behov for særlige 

kompetencer til håndtering af videnskabelig viden, men RUVU mener ikke, 

at det med den ansøgte uddannelse er sandsynliggjort, at man vil kunne 

lære de studerende at formidle/rådgive om forskningsviden fra alle fagom-

råder. Et sådan uddannelseselement burde omvendt være integreret i alle-

rede eksisterende uddannelser, eller kunne måske tænkes udbudt som et 

mere fagspecifik efteruddannelsestilbud, således at den studerende har de 

nødvendige forskningskompetencer at bygge sine formidlings- og rådgiv-

ningskompetencer op omkring.  

 

For så vidt angår dokumentation af behov bemærker RUVU, som tidligere 

oplyst i mail af 4. december 2018 til AAU, at RUVU’s arbejde sker ud fra en 

samlet og konkret vurdering af den indsendte ansøgning. Der vil således 

ikke, uanset den dokumentation som en uddannelsesinstitution indsender, 

være nogen garanti for, at RUVU vurderer ansøgningen positivt. 
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Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøg-

ningen fortsat ikke opfylder kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i 

bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 


