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På baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning 

om godkendelse af ny uddannelse er der truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af ny kandidatuddannelse i Population Studies (Odense) 

 

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 opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 2285 af 

1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid 

(uddannelsesbekendtgørelsen). 

 

Godkendelsen sker desuden under forudsætning af, at den nye uddannelse ikke 

medfører en væsentlig stigning i antallet af internationale studerende på 

sektorniveau. 

 

Da Syddansk 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 

 

 

mailto:pkf@ufm.dk
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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. A3 – Ny uddannelse – prækvalifikation 
(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og 
udbudssted: 
 

Syddansk Universitet (Odense) 

Uddannelsestype: Kandidatuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Population Studies 

Den uddannedes 
titler på hhv. 
da/eng: 

- Cand.scient.dem. 
- Master of Science (MSc) in Population Studies 

Hovedområde: Samfundsvidenskab Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Engelsk Antal 
ECTS: 

120 ECTS 

Link til ansøgning 
på pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a6015764781298ef 
 

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 anerkender fremtidens demografiske udfordringer og 

finder det på den baggrund sandsynliggjort, at der er behov 

for uddannelsens dimittender, og at vægten på demografi 

ikke har samme vægt i beslægtede uddannelser.  

 

RUVU hæfter sig endvidere ved, at der er tale om en 

nicheuddannelse med et forventet relativt begrænset optag, 

og at der i dansk sammenhæng er tale om en unik 

uddannelse.  

 

RUVU finder det i ansøgningen godtgjort, at uddannelsen, 

med henvisning til at sikre kvalificerede underviserkræfter, 

skal udbydes på engelsk. 

 

RUVU lægger i sin vurdering herudover vægt på, at der er et 

tydeligt formål med uddannelsen samt en tydelig 

aftagerprofil, og at ansøgningen hviler på en velunderbygget 

behovsafdækning. 

 

  

http://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a6015764781298ef
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Bilag 2 – Uddannelses- og Forskningsstyrelsens grundoplysninger 

Kandidatuddannelsen i Population Studies (populationsstudier) 

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. 

 

Titel: 

Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 29 og bilag 1, 3 fastlægges 

uddannelsens titel til: 

- Dansk: Cand.scient.dem. 

- Engelsk: Master of Science (MSc) in Population Studies 

 

Udbudssted: 

Odense. 

 

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 2 

Aktivitetsgruppekode: 6253 

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD:  3382  

AUDD:  3382 

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorps for matematik, 

med efterfølgende forventelig supplering, således at det samlede korps dækker 

alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen. 

 

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: 
- Bacheloruddannelsen i sociologi 
- Bacheloruddannelsen i statskundskab 
- Bacheloruddannelsen i biologi 
- Bacheloruddannelsen i samfundsvidenskab 
- Bacheloruddannelsen i anvendt matematik 
- Bacheloruddannelsen i datalogi 
- Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi 
- Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab 
- Bacheloruddannelsen i matematik 
- Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi 
- Bacheloruddannelsen i økonomi 
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- Bacheloruddannelsen i medicin. 

 
Tilsvarende bacheloruddannelser, der som minimum indeholder 5 ECTS inden for 
et af følgende områder: 

- Statistik 
- Matematik 
- Programmering. 

 

Krav til sprogkundskaber: 

- Engelsk på B-niveau. 

 


