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Rektor Henrik C. Wegener 

 

 

Kære Henrik C. Wegener 

 

På baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Universitets 

ansøgning om godkendelse af ny uddannelse er der truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af Erasmus+ kandidatuddannelse i Global Environment and 

Development (København) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændring). 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes 

studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 247 

af 13. marts 2015 om universiteternes internationale uddannelsesforløb 

(international uddannelsesbekendtgørelse) og bekendtgørelse nr. 35 af 13. januar 

2022 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid 

(universitetsadgangsbekendtgørelsen). 

 

Da Københavns Universitet er positivt institutionsakkrediteret, gives godkendelsen 

til umiddelbar oprettelse af uddannelsen. 

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 

Vedlagt i bilag er desuden uddannelsens grundoplysninger. Ved spørgsmål til 

afgørelsen eller de vedlagte grundoplysninger kan Uddannelses- og 

Forskningsstyrelsen kontaktes på pkf@ufm.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 
Christina Egelund 
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Bilag: 1 – RUVU’s vurdering af ansøgningen 

 2 – Følgebrev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen med 

uddannelsens grundoplysninger 
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Bilag 1. RUVU’s vurdering af ansøgningen 

 

Nr. A5 – Ny uddannelse – prækvalifikation 
(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og 
udbudssted: 
 

Københavns Universitet (København) 

Uddannelsestype: Erasmus+ kandidatuddannelse  
 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Global Environment and Development  

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Cand.scient. i globale naturressourcer og udvikling 
- Master of Science (MSc) in Global Environment and 

Development 

Hovedområde: Naturvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Ja 

Sprog: 
 

Engelsk Antal 
ECTS-
point: 

120 ECTS-point 

Link til ansøgning 
på pkf.ufm.dk: 

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a6015764780ffcdb  

RUVU’s vurdering 
på møde d. 24. 
oktober 2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som 

fastsat i bilag 4 i bekendtgørelse om akkreditering af 

videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med 

senere ændring). 

RUVU har bemærket, at der er tale om en Erasmus Mundus 

uddannelse, og at der er tale om en genansøgning fra 

efteråret 2021. 

I den indsendte ansøgning er der vedlagt en egentlig aftager- 

og behovsanalyse, hvilket der ikke fremgik af den tidligere 

ansøgning. RUVU finder, at undersøgelsen dokumenterer et 

behov for dimittender både nationalt og internationalt.  

RUVU bemærker dog, at den ansøgte uddannelse er tæt 

beslægtet med en uddannelse, som KU i forvejen udbyder, 

og at denne uddannelse er ledighedsbaseret dimensioneret. 

RUVU hæfter sig ved, at der er tale om en Erasmus Mundus 

uddannelse, som forventes primært at optage internationale 

studerende, og at internationale studerende på Erasmus 

Mundus uddannelser er undtaget fra reglerne om 

dimensionering. Derudover noterer RUVU sig, at KU peger 

på, at den ansøgte uddannelse vil bidrage til at skabe 

muligheder for international mobilitet og specialisering på den 

allerede eksisterende kandidatuddannelse. 

 

  

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a6015764780ffcdb
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Bilag 2 – Uddannelses- og Forskningsstyrelsens grundoplysninger 

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det naturvidenskabelige hovedområde. 

 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 29 fastlægges uddannelsens titel 

til: 

- Engelsk: Master of Science (MSc) in Global Environment and 

Development 

 

Udbudssted: 

København. 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk. 

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 28, fastlægges uddannelsens 

normering til 120 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: Takst 3 

Aktivitetsgruppekode: 5400 

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD:  5612  

AUDD:  5612 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorps for 

Jordbrugsvidenskab. 

 

Adgangskrav: 

Jf. § 28 i bekendtgørelse nr. 35 af 13. januar 2022 om adgang til 

universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen) er 

følgende bacheloruddannelser adgangsgivende til uddannelsen: 

 

- Antropologi, biokemi, biologi, bioteknologi, fødevarer og ernæring, 

geografi og geoinformatik, husdyrvidenskab, miljø- og fødevareøkonomi 

(tidl. jordbrugsøkonomi), naturressourcer, sociologi, økonomi fra 

Københavns Universitet. 

 

- Biologi, bioteknologi, geologi, landbrugsvidenskab, økonomi eller anden 

samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra Milano Universitet. 

 

- Applied Sociology and Social Antropology, Applied geology, Biology, 

Biotechnology, Economics, Geography, Geophysics in Geology, 

Interdisciplinary Economic-Managerial Studies, Psychology, Sociology fra 

Warszawa Universitet. 
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- Agrobiologi, agronomi, antropologi, biokemi, biologi, bioteknologi, 

fødevarevidenskab, ernæring, geografi, husdyrvidenskab, 

jordbrugsøkonomi, landskabsudvikling, naturressourcer, miljøvidenskab, 

skovbrugsvidenskab, sociologi eller anden samfundsvidenskabelig 

bacheloruddannelse, udviklingsstudier, økonomi fra et andet europæisk 

eller internationalt universitet. 

 

Efter en konkret faglig vurdering kan der desuden optages ansøgere, hvis 

bacheloruddannelse indeholder mindst 60 ECTS inden for et af følgende 

fagområder: Antropologi, biologi, fødevarevidenskab, geografi, 

landbrugsvidenskab, miljø, naturressourcer, sociologi, skovbrug, udviklingsstudier, 

økonomi. 

 

Sprogkrav: 

Ud over eksamensbeviser skal ansøgning indeholde dokumentation for engelsk 

sprogkundskaber (efter universitetsadgangsbekendtgørelsens § 36) i form af 

TOEFL-test med et testresultat på mindst 83 eller IELTS-test med et testresultat 

på mindst 6,5. Cambridge English Advanced (bedømmelse A, B og C) samt 

Cambridge English First (bedømmelse A) accepteres ligeledes, som 

dokumentation for engelsk sprogkundskab. 

 

 


