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Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik 

Kandidatuddannelsen i statistik (herefter uddannelsen) godkendes hermed i hen-
hold til uddannelsesbekendtgørelsen1, § 18/bekendtgørelsens bilag 1, 4.8. Akkre-
diteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år.  
 
Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 23. juni akkrediteret uddannelsen posi-
tivt, jf. akkrediteringslovens2 § 7. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte 
akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige 
Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. 
Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte krite-
rier for kvalitet og relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen3 samt ”Vejledning 
til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsud-
dannelser”, 1. udgave, 1. marts 2010.  
 
Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for 
uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.  
 
Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen 

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og 
Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.  
 
Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om  
1. uddannelsens titel/betegnelse,  
2. uddannelsens normerede studietid,  
3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt  
4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, 
jf. brev af 12. juli 2011 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark 
– med kopi til universitetet. 
 

                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 (uddannelsesbekendtgørelsen)- 
2 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddan-
nelser (akkrediteringsloven). 
3 Bekendtgørelse nr. 1402 af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers 
relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (ak-
krediteringsbekendtgørelsen). 
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UBST har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: 
 
Titel 
Dansk:  Cand.scient. i statistik 
Engelsk:  Master of Science (MSc) in Statistics 
 
Uddannelsens normerede studietid 
Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS-point. 
 
Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering 
Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 2. Aktivitetsgruppekoden er 
9998. 
 
Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: 
 
Danmarks Statistik: UDD 8091 AUDD 8091 
 
Evt. fastsættelse af maksimumrammer 
Der er hverken en ministerielt fastsat maksimumramme for tilgangen til uddan-
nelsen eller en adgangsbegrænsning, fastsat af universitetet.  
 
Tilknytning til censorkorps 
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for matematik. 
 
Akkrediteringsrådets godkendelse 

På baggrund af rådets positive akkreditering og UBSTs afgørelse vedrørende de 
fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. universitetslovens § 3, stk. 
14.    
 
Akkrediteringen er gældende til og med den 31. juli 2017, svarende til en periode 
på 6 år, som er den af rådet vedtagne standardperiode, jf. akkrediteringslovens § 
7, stk. 2.  
 
Adgangskrav 
Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i statistik: 

- En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i matematik efter studieretnin-
gen matematisk modellering fra Aarhus Universitet (retskrav) 

- En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i statistik fra Københavns Uni-
versitet 

- En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i matematik-økonomi fra Aar-
hus Universitet indeholdende studieelementer inden for matematisk model-
lering af et omfang på mindst 60 ECTS. 

 
Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i statistik: 

- bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for statistik kan være ad-
gangsgivende til kandidatuddannelsen 

- øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang 
og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til 
kandidatuddannelsen 

                                                      
4 Lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven). 
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Det uddannelsesspecifikke adgangskrav er engelsk på B-niveau, idet kandidatud-
dannelsen udbydes på engelsk. 
 
Udbudssted 
Uddannelsen udbydes i Aarhus. 
 
Forudsætning for godkendelsen 
Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herun-
der særligt uddannelsesbekendtgørelsen. 
 
Uddannelsen er engelsksproget og udbydes også på Københavns Universitet. 
 
 
Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e-
mail: acedenmark@acedenmark.dk, såfremt der er spørgsmål eller behov for 
yderligere information. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Søren Barlebo Rasmussen Anette Dørge Jessen 
Formand Direktør 
Akkrediteringsrådet ACE Denmark 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
Kopi af akkrediteringsrapport 
 
 
Kopi af dette brev er sendt til:  
Undervisningsministeriet  
Danmarks Statistik samt 
Universitets- og Bygningsstyrelsen 


