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Godkendelse af ny uddannelse 

 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-
kvalifikation af Aalborg Universitets (AAU) ansøgning om godkendelse af ny 
uddannelse truffet følgende afgørelse:  
 

Godkendelse af ny masteruddannelse i  
datadrevet organisationsudvikling (København) 

 

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 opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 1187 af 7. de-
cember 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgø-
relsen) og bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 om deltidsuddannelser 
ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer. 
 
Da Aalborg Universitet er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen 
til umiddelbar oprettelse af uddannelsen.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-
bud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.  
 
Uddannelsen er omfattet af reglerne i deltids- og masterbekendtgørelsen. 
  
Hovedområde:  
Uddannelsen hører under det humanistiske område.  
 
Titel:  
Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastlægges den uddannedes 
titel til: 
 
Dansk: Master i datadrevet organisationsudvikling 
 
Engelsk: Master of Data-driven Organisational Development 
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Udbudssted:  
Uddannelsen udbydes i Aalborg Universitet, campus København.  
 
Sprog:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  
 
Normeret studietid:  
Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 6, stk. 2, fastlægges uddannelsens 
normering til 60 ECTS-point.  

 
Takstindplacering:  
Uddannelsen indplaceres til: deltidstakst 1.  

Aktivitetsgruppekode: 5765. 
 
Koder Danmarks Statistik:  
UDD: 8588. 
AUDD: 8588. 
 
Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for læring. 

Det er dog muligt at supplere censorkorpset med censorer fra Censorkorps for 

Ingeniøruddannelsen/Elektroretning, således at det samlede korps bl.a. dækker 

alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen. 

 
Adgangskrav:  
Efter det oplyste er bl.a. følgende uddannelser adgangsgivende til masterud-
dannelsen:  
 

 Humanistiske og samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser  

 Bacheloruddannelser inden for kommunikation, psykologi, læring, organi-

sation, markedsføring, HR og strategi.  

 Professionsbacheloruddannelser inden for kommunikation, psykologi, læ-

ring, organisation, markedsføring, HR og strategi.  

 

Eksempler på direkte adgangsgivende uddannelser er fx bachelor i Kommuni-

kation, Sociologi, Samfundsfag og Psykologi samt professionsbachelor i Of-

fentlig Administration og Journalistik.  

  
Desuden stilles krav om mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennem-
ført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring betyder, at ansø-
ger i tidligere eller nuværende jobfunktioner har beskæftiget sig med organisa-
toriske analyse-, udviklings-, implementerings-, HR- eller ledelsesopgaver. Den 
relevante og konkrete erhvervserfaring er afgørende i forhold til optagelse, og 
der kan ikke dispenseres fra dette krav. 
 
Ministeriet bemærker, at kravet om 2 års relevant erhvervserfaring ligger inden 
for rammerne af masterbekendtgørelsen § 9. Ministeriet bemærker herudover,  
at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed skal fremgå tydeligt, hvad der 
anses som relevant erhvervserfaring.  
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Ministeriet bemærker i øvrigt, at kravene til ansøgernes erhvervserfaring, ad-
gangsgivende uddannelser og faglige forudsætninger skal fremgå af uddannel-
sens studieordning, jf. masterbekendtgørelsen § 13. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Jørgen Prosper Sørensen 
Chefkonsulent 

  



 

 

 Side 4/4 

Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse 

  

 

Bilag: 

Nr. A1 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: 
 

AAU (Campus København) 
 

Uddannelsestype: 
 

Masteruddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Datadrevet organisationsudvikling 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Master i datadrevet organisationsudvikling 
- Master of Data-driven Organisational Development 

Hovedområde: Humaniora Genansøgning: 
(ja/nej) 

ja 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d14cb092  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Master i datadrevet organisationsudvikling er en tværfaglig uddannelse, 
der kombinerer it-faglig viden med viden om organisationsudvikling, ad-
færd, læring og motivation. Uddannelsen har til formål, at gøre professio-
nelle i stand til at innovere deres erhvervsmæssige virke og udvikle deres 
fagområde gennem ny brug og analyse af data.  
 

Den øgede og gennemgribende digitalisering af det danske samfund gene-
rerer en række nye data, som input til diverse organisatoriske udviklings- 
og læreprocesser. De nye muligheder udfolder sig i et komplekst felt med 
en hastig udvikling af teknologiske muligheder, dataetiske udfordringer, 
nye reguleringsmæssige tiltag (fx GDPR), og en stadig strøm af innovative 
måder, hvorpå data bliver organiseret og anvendt. Uddannelsens overord-
nede formål er derved at give de studerende en forståelse af dette kom-

plekse felt og et fagligt grundlag til at kunne agere i det. 
 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 7. marts 2019 
 

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

RUVU har noteret sig, at der er tale om en genansøgning. 
 
RUVU har i sin genvurdering lagt til grund at den fornyede ansøgning inde-
holder en styrkelse af dokumentationen for behovet for uddannelsen, her-
under en yderligere dialog med aftagerne. Endvidere har RUVU konstate-
ret, at uddannelsens genstandsfelt og målgruppe er blevet præciseret og 

mere fokuseret. 
 
Det bemærkes endvidere, at der er tale om betalingsbelagt efter-/og vide-
reuddannelse. 
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