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Godkendelse af ny uddannelse 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Danmarks Tekniske Universitets (DTU) ansøgning om godkendelse af ny 

uddannelse truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af masteruddannelse i bæredygtig ledelse 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1558 af 2. 

juli 2021 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godken-

delse af videregående uddannelser med senere ændringer. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-

ning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 19 af 9. ja-

nuar 2020 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) 

og bekendtgørelse nr. 2272 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser 

tilrettelagt på deltid (deltidsbekendtgørelsen). 

 

Da DTU er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar op-

rettelse af uddannelsen. 

 

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

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

 

Hovedområde: 

Uddannelsen hører under det teknisk videnskabelige hovedområde. 

 

Titel: 

Efter § 5, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 om masteruddannelser 

ved universiteterne fastlægges uddannelsens titel til:  

 

Dansk:  Master i bæredygtig ledelse 

 

Engelsk:  Master of Sustainable Leadership 

 

Udbudssted: 

Uddannelsen udbydes i Lyngby. 

 

Sprog: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk. 

 

Ministeriet bemærker hertil, at det fremgår af § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 

2272 af 1. december 2021 om universitetsuddannelse tilrettelagt på deltid, at hvis 

en uddannelse eller dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren inden studie-
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starten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk på gym-

nasialt B-niveau.  

 

Normeret studietid: 

Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 6, fastlægges uddannelsens normering 

til 60 ECTS-point. 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen indplaceres til: Takst 2 

Aktivitetsgruppekode: 8704 

 

Koder Danmarks Statistik: 

UDD:     8061  

AUDD:   8061               

 

Censorkorps: 

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for civilingeniør 

uddannelserne. 

 

Adgangskrav: 

Universitetet har oplyst følgende om adgangskrav, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 19 

af 9. januar 2020 om masteruddannelser ved universiteterne og § 11 om engelsk-

kundskaber i deltidsbekendtgørelsen: 

    

En kandidat-, bachelor-, professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende inden for 

teknisk-, natur- eller samfundsvidenskabelig disciplin. Der kan optages ansøgere, 

der ud fra en konkret vurdering skønnes af have uddannelsesmæssige forudsæt-

ninger, der kan sidestilles med en af de adgangsgivende uddannelser. 

 

Mulighed for at lede, implementere og/eller eksekvere bæredygtighed i sin organi-

sation, uanset størrelse, sektor og branche.   

 

En af eller begge følgende kvalifikationer:  

 

I. Ekspertise/erfaring inden for bæredygtighed  

II. Ekspertise/erfaring inden for ledelse · Minimum 3-5 års relevant erhvervserfa-

ring.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 
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Nr. A4 - Ny uddannelse – prækvalifikation 

(Forår 2022) 
Status på ansøgningen:  

Godkendt 

Ansøger og udbuds-
sted: 
 

DTU (Lyngby) 

Uddannelsestype: 
 

Masteruddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Bæredygtig ledelse 

Den uddannedes titler 
på hhv. da/eng: 

- Master i bæredygtig ledelse 
- Master of Sustainable Leadership 

Hovedområde: Teknisk videnskab Genansøg-
ning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Engelsk Antal ECTS: 60 ECTS 

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

https://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb6704a30f 
 

Om uddannelsen: ind-
hold og erhvervssigte 

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

RUVU’s vurdering på 
møde 
d. 18. marts 2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 1558 af 2. juli 2021 bilag 4 med senere ændringer om akkredi-
tering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videre-
gående uddannelser. 
 

RUVU vurderer, at ansøgningen gennem inddragelse af både aftagerper-

spektiv og rekrutteringsrundlag har sandsynliggjort, at der er behov for 

uddannelsen. 

RUVU bemærker, at uddannelsen med et tværfagligt udgangspunkt sigter 

mod at videreuddanne nuværende og kommende ledere med en tæt kob-

ling til disses erhvervsmæssige baggrund og praksis.  

RUVU noterer sig, at der er tale om en deltidsuddannelse med deltagerbe-
taling. I forlængelse heraf finder RUVU det godtgjort, at uddannelsen ud-
bydes på engelsk pga. uddannelsens særlige målgruppe. 
 

 

https://pkf.ufm.dk/flows/d27c7e58d4676d989eb9e6bb6704a30f

	Efter § 5, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 om masteruddannelser ved universiteterne fastlægges uddannelsens titel til:

