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Inspirationspapir 

Om udvælgelseskriterier i tilfælde af flere rettidige kvalificerede ansøgninger end 
pladser ved masteruddannelser 

Studienævn, hovedområder og studieadministrationen vil typisk møde problemstillingen i 
forbindelse med ACE sagsbehandling af ansøgning om akkreditering af en uddannelse og ved 
udbud af uddannelsen eller enkeltfag heri. 

Udvælgelse til optagelse i tilfælde af, at der er flere kvalificerede ansøgere end pladser, er reguleret 
af deltidsbekendtgørelsen: 

§ 9. Universitetet bestemmer selv, hvor mange studerende det vil optage, medmindre Universitets- og Bygningsstyrelsen 
fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten. 

Stk. 2. Kan universitetet af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle rettidigt tilmeldte ansøgere, skal optagelse ske efter 
kriterier, der på forhånd er fastsat af universitetet. Universitetet må alene anvende fagligt relevante kriterier samt 
tilmeldingstidspunkt som udvælgelseskriterier. Kriterierne skal være offentligt tilgængelige fra det tidspunkt, hvor universitetet 
annoncerer uddannelsesaktiviteten. 

 
1. Konkret i relation til godkendelse/ACE ansøgninger 
Bekendtgørelse om masteruddannelse ved universiteterne BEK nr 1187 af 07/12/2009 rummer 
ikke krav om, at studieordningen skal rumme kriterier for udvælgelse af ansøgere til optagelse i 
tilfælde af kapacitetsmæssige begrænsninger. 
 
AU Studieadministration opfordrer til, at der i forbindelse med ACE sagsbehandling henvises til, at 
der i tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end pladser, vil ske udvælgelse af ansøgere i henhold til 
§ 9, stk.2. i BEK nr. 1188 af 07/12/2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne. 
 
2. Konkret i relation til udbud af uddannelsen 
Der er jf. deltidsbekendtgørelsen krav om, at ansøgerne på forhånd skal oplyses om 
udvælgelseskriterierne på det tidspunkt, hvor udbud af en uddannelse eller et enkeltfag sker. 
 
I det følgende listes kriterier, der opfylder kravene i Deltidsbekendtgørelsens § 9. 
Når man udarbejder sit informations- og ansøgningsmateriale og eventuelle markedsføringstiltag, 
skal man tage stilling til hvor mange kriterier, hvilke og rækkefølgen af dem i tilfælde af flere 
kvalificerede ansøgere end man har kapacitet til. Er fx den mere specifikke erhvervserfaring 
vigtigere end antallet af ECTS i et givet uddannelseselement i den adgangsgivende uddannelse o.l. 
overvejelser, ligesom man skal have formålet med masteruddannelser og deres relation til 
ansøgernes adgangsgrundlag in mente jf. bemærkningerne til § 15 om faglig sammenhæng mellem 
den adgangsgivende uddannelse og den uddannelse, der søges optagelse på i forbindelse med 
tilblivelsen af Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse 
(videreuddannelsessystemet) for voksne. 
 
Forslag til kriterier 
 

 Relevant erhvervserfaring ift. uddannelsens fagområde (nævn hvad) 
Eksempel i relation til masteruddannelse i it, nærmere bestemt modulet/ fagpakken 
Implementering af it i sundhedsvæsenet: 



Hvis der er flere kvalificerede ansøgere ved ansøgningsfristens udløb end pladser, 
prioriteres ansøgere, der har dokumenteret erfaring med udarbejdelse og/eller 
implementering af it-systemer  i sundhedsvæsenet. 
Eller ved master i narkotika og alkoholindsatser: 
I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere ved ansøgningsfristens udløb end pladser, 
prioriteres ansøgere med dokumenteret erfaring med rådgivning og somatiske 
ambulatoriefunktioner, psykosocialbehandling samt forebyggelse eller 
myndighedsudøvelse  inden for misbrugsområdet 
 

 Antal års relevant erhvervserfaring (ansøgere prioriteret under relevant 
erhvervserfaring vil prioriteres i forhold til deres anciennitet) 

Som ovenfor blot med anførelse af anciennitet som udvælgelseskriterium, fx 
Hvis der er flere kvalificerede ansøgere ved ansøgningsfristens udløb end pladser, 
prioriteres ansøgere, der har mindst 2 års dokumenteret erfaring med udarbejdelse 
og/eller implementering af itsystemer til sundhedsvæsenet. 
 

 Type af adgangsgivende uddannelse (nævn hvilken) 
Hvis adgangskravet er formuleret meget generelt fx en relevant akademisk 
bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse o.l. kan udvælgelsen 
ske ved gennem en præcisering af de generelle krav: fx 
Hvis flere kvalificerede ansøgere end pladser prioriteres ansøgere med en 
bacheloruddannelse i datalogi, bacheloruddannelse i informationsvidenskab HA (dat) 
 

 ECTS-point værdi af relevante fag taget i den adgangsgivende 
uddannelse 

Hvis flere kvalificerede ansøgere end pladser prioriteres ansøgere med adgangsgivende 
uddannelse, hvori kvalitativ metode eller kvantitativ metode udgør 10 ECTS på et 
niveau svarende til en samfundsvidenskabelig akademisk bacheloruddannelse. 
Andet eksempel på et udvælgelseskriterium kunne være at den adgangsgivende 
uddannelse rummer prøver i generel pædagogik svarende til mindst 5 ects 
 

 Indhold af relevante fag taget i den adgangsgivende uddannelse (nævn 
hvad) 

I relation til masteruddannelser inden for områder som kommunikation, sprog og 
retorik kunne et kriterium i tilfælde af flere ansøgere end pladser være, at ansøgere med 
adgangsgivende uddannelse, der rummer sproglige eller retoriske fagområder. Dette 
kan om nødvendigt indsnævres eller suppleres yderligere fx kendskab til Pragmatik eller 
nærmere angivne sprogteorier. 
 

 Karaktergennemsnit fra adgangsgivende uddannelse 
Bør kun anvendes hvis ingen andre kriterier er mulige i betragtning af målgruppers vidt 
sammensatte adgangsgrundlag og dertil knyttede karakterskalaer.  
 

 Først til mølle (tidspunkt for indgivelse af ansøgning) 
Bør kun anvendes hvis ingen andre kriterier er mulige, da langt de fleste ansøgninger 
modtages samtidigt. Det vil være helt tilfældigt hvilket klokkeslæt, der anføres på den 
enkelte ansøgning, men det vil være bindende for optagelsen og for det faglige miljøs 
behandling af ansøgninger til faglig vurdering. 
 

 
 


