
 

 

Ministeren 

  Side 1/7 

17. januar 2023 

 

Uddannelses- og 

Forskningsministeriet 

 

Børsgade 4 

Postboks 2135 

1015 København K 

Tel. 3392 9700 

ufm@ufm.dk 

www.ufm.dk 

 

CVR-nr. 1680 5408 

 

Ref.-nr. 

22/42640-5  

 

 

 

  

 

Rektor Brian Bech Nielsen 

 

  

Kære Brian Bech Nielsen 

 

På baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgninger 

om godkendelse af nye uddannelser er der truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af ny bachelor- og kandidatuddannelse i veterinærmedicin 

(Viborg) 

 

Afgørelserne 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 uddannelserne og disses 

studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 

2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid 

(uddannelsesbekendtgørelsen). 

 

Da Aarhus Universitet er positivt institutionsakkrediteret, gives godkendelsen til 

umiddelbar oprettelse af uddannelsen. 

 

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

af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingerne er vedlagt som bilag. 

 

Vedlagt i bilag er desuden uddannelsernes grundoplysninger. Ved spørgsmål til 

afgørelserne eller de vedlagte grundoplysninger kan Uddannelses- og 

Forskningsstyrelsen kontaktes på pkf@ufm.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Christina Egelund 

 

 

Bilag: 1 – RUVU’s vurderinger af ansøgningerne 

 2 – Følgebrev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen med 

uddannelsernes grundoplysninger 

mailto:pkf@ufm.dk
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Bilag 1 – RUVU’s vurderinger af ansøgningerne 

 

  

Nr. A4 – Ny uddannelse – 
prækvalifikation 

(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen: 
Godkendt 

Ansøger og 
udbudssted: 
 

Aarhus Universitet (Viborg) 

Uddannelsestype: 
 

Kandidatuddannelse 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Veterinærmedicin 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- cand.med.vet. 
- Doctor of Veterinary Medicine 
 

Hovedområde: Sundhedsvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 150 ECTS 

Link til ansøgning 
på pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a60157647811a1a5 
 
 

RUVU’s vurdering 
på møde den 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 bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale om 

’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet’. RUVU 

har noteret sig den politiske ambition, men RUVU har i sin 

vurdering, og som det følger af reglerne om prækvalifikation, 

alene forholdt sig til behov og relevans ved de pågældende 

uddannelser og udbud, herunder om disse elementer er 

tilstrækkeligt belyst og dokumenteret i ansøgningen. 

RUVU vurderer, at der er behov for dyrlæger i hele landet, og 

at ansøgningen fremstår velunderbygget. RUVU finder det 

desuden positivt, at KU tager del i opbygningen af 

uddannelsen på det nye udbudssted. 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a60157647811a1a5
http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a60157647811a1a5
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Nr. A10 – Ny uddannelse – 
prækvalifikation 

(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen: 
Godkendt 

Ansøger og 
udbudssted: 
 

Aarhus Universitet (Viborg) 

Uddannelsestype: 
 

Bacheloruddannelse 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Veterinærmedicin 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Bachelor (BSc) i veterinærmedicin 
- Bachelor of Science (BSc) in Veterinary Medicine 
 

Hovedområde: Sundhedsvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 180 ECTS 

Link til ansøgning 
på pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478118bfc 
 
 

RUVU’s vurdering 
på møde den 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 bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale om 

’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet’. RUVU 

har noteret sig den politiske ambition, men RUVU har i sin 

vurdering, og som det følger af reglerne om prækvalifikation, 

alene forholdt sig til behov og relevans ved de pågældende 

uddannelser og udbud, herunder om disse elementer er 

tilstrækkeligt belyst og dokumenteret i ansøgningen. 

RUVU vurderer, at der er behov for dyrlæger i hele landet, og 

at ansøgningen fremstår velunderbygget. RUVU finder det 

desuden positivt, at KU tager del i opbygningen af 

uddannelsen på det nye udbudssted. 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478118bfc
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Bilag 2 – Uddannelses- og Forskningsstyrelsens grundoplysninger 

 

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin 

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det sundhedsvidenskabelige område. 

 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 29 og bilag 1, 5.4 fastlægges 

uddannelsens titel til: 

- Dansk: cand.med.vet. 

- Engelsk: Doctor of Veterinary Medicine 

 

Udbudssted: 

Viborg. 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk. 

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 28 og bilag 1, fastlægges 

uddannelsens normering til 150 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: Takst 3 

Aktivitetsgruppekode: 5415 

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD:  7202  

AUDD:  7202 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorps for Veterinær- og 

Husdyrvidenskab. 

 

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: 

 

Direkte adgangsgivende: 

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin, Aarhus Universitet 

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin, Københavns Universitet. 

 

Øvrigt uddannelsesgrundlag: 

Det er ikke muligt at tage supplerende kurser for at opfylde adgangskravene i 

forbindelse med optagelse på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin. 
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Udenlandsk uddannelse: 

Det er muligt at søge ind på kandidatuddannelsen for personer med en 

bacheloruddannelse i veterinærmedicin fra et udenlandsk universitet, som opfylder 

følgende: 

- Ansøgers uddannelse skal fagligt svare til 

bacheloruddannelsen i veterinærmedicin fra Aarhus Universitet. 

- Ansøger skal have bestået studieelementer for 180 ECTS, 

svarende til en 3-årig bacheloruddannelse. 

 

Et optagelsesudvalg vurderer ansøgningen på baggrund af ansøgers faglige 

kvalifikationer, CV, dokumentationsskema og en beskrivelse af faglig relevans. 

 

Den adgangsgivende bacheloruddannelse må ikke være ældre end 5 år ved 

påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen. 

 

Sprogkrav: 

Studerende på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin skal være i stand til at 

følge undervisningen på dansk. Udenlandske ansøgere eller ansøgere med et 

udenlandsk adgangsgrundlag skal derfor senest inden det tidspunkt, der er fastsat 

for studiestarten, have bestået studieprøven i dansk med karakteren 7 eller have 

dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. 

 

Dimensionering/maksimumramme/kvote: 

Uddannelsen er uddannelsesspecifikt dimensioneret. Rammen udmeldes årligt og 

første gang forud for optag i 2027. 
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Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin 

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det sundhedsvidenskabelige område. 

 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 3 fastlægges 

uddannelsens titel til: 

- Dansk: Bachelor (BSc) i veterinærmedicin 

- Engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Veterinary Medicine 

 

Udbudssted: 

Viborg. 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk. 

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 16 fastlægges uddannelsens 

normering til 180 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: Takst 3 

Aktivitetsgruppekode: 5415 

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD:  7201  

AUDD:  7201 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorps for Veterinær- og 

Husdyrvidenskab. 

 

Adgangskrav: 

Efter det oplyste kræves jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 35 af 13. januar 2022 om 

adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen) 

en gymnasial studentereksamen med:  

- Dansk A 

- Engelsk B 

- Matematik A. 

 

Og én af disse kombinationer: 

- Fysik B og Kemi B eller 

- Fysik B og Bioteknologi A eller 

- Geovidenskab A og Kemi B eller 

- Kemi B og Biologi A og Fysik C. 

 

Endvidere skal følgende krav være opfyldt: 

- Samlet karaktergennemsnit på mindst 6. 
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Dertil har ministeriet noteret sig, at bacheloruddannelsen er adgangsgivende til 

kandidatuddannelsen i veterinærmedicin. 

 

Dimensionering/maksimumramme/kvote: 

Uddannelsen er uddannelsesspecifikt dimensioneret med en årlig ramme for 

optag på 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


