
Kvalifikationsniveauer 
Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. 

Erhvervsakademiniveau 
Personer der opnår grader på dette niveau 

Viden Skal have viden om erhvervets og fagområdets praksis og central 
anvendt teori og metode. 
Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt 
kunne forstå erhvervets anvendelse af teori og metode. 

Færdigheder Skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber 
samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til 
beskæftigelse inden for erhvervet. 
Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og 
vælge løsningsmuligheder. 
Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og 
løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere. 

Kompetencer Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer. 
Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en 
professionel tilgang. 
Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, 
færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet. 

Bachelorniveau 
Personer der opnår grader på dette niveau 

Viden Skal have viden om teori, metode og praksis inden for en profession 
eller et eller flere fagområder.  
Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis. 

Færdigheder Skal kunne anvende et eller flere fagområders metoder og 
redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til 
beskæftigelse inden for fagområdet/erne eller professionen.  
Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt 
begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.  
Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til 
fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere. 

Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer 
i studie- eller arbejdssammenhænge.  
Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde 

Kvalifikationsrammen for videregående uddannelse 1.juli 2008



med en professionel tilgang. 
Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen 
læring i forskellige læringsmiljøer. 

Kandidatniveau 
Personer der opnår grader på dette niveau 

Viden Skal inden for et eller flere fagområder have viden, som på udvalgte 
områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et 
fagområde.  
Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over 
fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige 
problemstillinger. 

Færdigheder Skal mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og 
redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til 
beskæftigelse inden for fagområdet/erne. 
Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes 
videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdig-
heder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og 
løsningsmodeller.  
Skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere 
professionelle og videnskabelige problemstillinger med både 
fagfæller og ikke-specialister. 

Kompetencer Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, 
uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. 
Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og 
tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. 
Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og 
specialisering. 

Ph.d.-niveau 
Personer der opnår grader på dette niveau 

Viden Skal have viden på højeste internationale niveau inden for 
forskningsområdet.  
Skal have ydet et væsentligt bidrag til udvikling af ny viden og 
forståelse inden for forskningsområdet på baggrund af 
videnskabelige undersøgelser. 

Færdigheder Skal mestre de videnskabelige metoder og redskaber samt mestre 
øvrige færdigheder der knytter sig til forsknings- og 



udviklingsopgaver inden for området.  
Skal kunne analysere, evaluere og udvikle nye ideer herunder 
designe og udvikle nye teknikker og færdigheder inden for 
fagområdet. 
Skal kunne tage del i fagområdets internationale diskussioner og 
formidle videnskabelige resultater og fremskridt til et bredt publikum. 

Kompetencer Skal kunne tilrettelægge og gennemføre forsknings- og 
udviklingsopgaver i komplekse og uforudsigelige sammenhænge. 
Skal på egen hånd kunne igangsætte og indgå i nationalt og 
internationalt samarbejde om forskning og udvikling med 
videnskabelig integritet.  
Skal selvstændigt kunne igangsætte forsknings- og 
udviklingsprojekter og herigennem frembringe ny viden og nye 
færdigheder, som udvikler forskningsområdet. 



Beskrivelser af de ordinære videregående grader i Danmark (typebeskrivelser) 

Erhvervsakademigrad Professionsbachelorgrad Bachelorgrad Kandidatgrad Ph.d.-grad 

Viden og forståelse 

Vidensfeltet Skal have udviklingsbaseret 
viden om erhvervets og 
fagområdets praksis og 
central anvendt teori og 
metode 

Skal have udviklingsbaseret 
viden om professionens og 
fagområdets praksis og 
anvendt teori og metode   

Skal have 
forskningsbaseret viden 
om teori, metode og 
praksis inden for et eller 
flere fagområder    

Skal inden for et eller flere 
fagområder have viden, 
som på udvalgte områder 
er baseret på højeste 
internationale forskning 
inden for et fagområde 

Skal have viden på 
højeste internationale 
niveau inden for 
forskningsområdet 

Forståelses- og 
refleksionsniveau
et 

Skal kunne forstå praksis og 
og central anvendt teori og 
metode samt kunne forstå 
erhvervets anvendelse af 
teori og metode 

Skal kunne forstå praksis, 
anvendt teori og metode 
samt kunne reflektere over 
professionens praksis og 
anvendelse af teori og 
metode   

Skal kunne forstå og 
reflektere over teori, 
videnskabelige metoder og 
praksis   

Skal kunne forstå og på et 
videnskabeligt grundlag 
reflektere over 
fagområdets/ernes viden 
samt kunne identificere 
videnskabelige 
problemstillinger   

Skal have ydet et 
væsentligt bidrag til 
udvikling af ny viden og 
forståelse inden for 
forskningsområdet på 
baggrund af 
videnskabelige 
undersøgelser  

Færdigheder 

Typen af 
færdigheder 

Skal kunne anvende 
fagområdets centrale 
metoder og redskaber samt 
kunne anvende de 
færdigheder, der knytter sig 
til beskæftigelse inden for 
erhvervet  

Skal kunne anvende 
fagområdets metoder og 
redskaber og skal mestre de 
færdigheder, der knytter sig 
til beskæftigelse inden for 
professionen 

Skal kunne anvende et 
eller flere fagområders 
videnskabelige metoder og 
redskaber samt kunne 
anvende generelle 
færdigheder, der knytter 
sig til beskæftigelse inden 
for fagområdet/erne  

Skal mestre 
fagområdets/ernes 
videnskabelige metoder 
og redskaber samt 
mestre generelle 
færdigheder, der knytter 
sig til beskæftigelse inden 
for fagområdet/erne,  

Skal mestre de 
videnskabelige metoder 
og redskaber samt 
mestre øvrige 
færdigheder der knytter 
sig til forsknings- og 
udviklingsopgaver inden 
for området 

Vurdering og 
beslutning 

Skal kunne vurdere 
praksisnære 
problemstillinger samt 
opstille og vælge 
løsningsmuligheder  

Skal kunne vurdere 
praksisnære og teoretiske 
problemstillinger samt 
begrunde og vælge 
relevante løsningsmodeller 

Skal kunne vurdere 
teoretiske og praktiske 
problemstillinger samt 
begrunde og vælge 
relevante analyse- og 
løsningsmodeller  

Skal kunne vurdere og 
vælge blandt 
fagområdet/ernes 
videnskabelige teorier, 
metoder, redskaber og 
generelle færdigheder 
samt på et videnskabeligt 
grundlag opstille nye 
analyse- og 

Skal kunne analysere, 
evaluere og udvikle nye 
ideer herunder designe 
og udvikle nye teknikker 
og færdigheder inden for 
fagområdet 

Se typebeskrivelser af grader fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner nederst i dokumentet.



løsningsmodeller 

Formidling Skal kunne formidle 
praksisnære 
problemstillinger og 
løsningsmuligheder til 
samarbejdspartnere og 
brugere  

Skal kunne formidle 
praksisnære og faglige 
problemstillinger og 
løsninger til 
samarbejdspartnere og 
brugere 

Skal kunne formidle faglige 
problemstillinger og 
løsningsmodeller til både 
fagfæller og ikke-
specialister 

Skal kunne formidle 
forskningsbaseret viden 
og diskutere 
professionelle og 
videnskabelige 
problemstillinger med 
både fagfæller og ikke-
specialister 

Skal kunne tage del i 
fagområdets 
internationale 
diskussioner og formidle 
videnskabelige resultater 
og fremskridt til et bredt 
publikum 

Kompetencer 

Handlings-
rummet 

Skal kunne håndtere 
udviklingsorienterede 
situationer   

Skal kunne håndtere 
komplekse og 
udviklingsorienterede 
situationer i arbejds- eller 
studiesammenhænge 

Skal kunne håndtere 
komplekse og udviklings-
orienterede situationer i 
studie- eller 
arbejdssammenhænge   

Skal kunne styre arbejds- 
og udviklingssituationer, 
der er komplekse, 
uforudsigelige og 
forudsætter nye 
løsningsmodeller  

Skal kunne tilrettelægge 
og gennemføre 
forsknings- og 
udviklingsopgaver i 
komplekse og 
uforudsigelige 
sammenhænge   

Samarbejde og 
ansvar   

Skal kunne deltage i fagligt 
og tværfagligt samarbejde 
med en professionel tilgang 

Skal selvstændigt kunne 
indgå i fagligt og tværfagligt 
samarbejde og påtage sig 
ansvar inden for rammerne 
af en professionel etik 

Skal selvstændigt kunne 
indgå i fagligt og 
tværfagligt samarbejde 
med en professionel 
tilgang 

Skal selvstændigt kunne 
igangsætte og 
gennemføre fagligt og 
tværfagligt samarbejde 
og påtage sig 
professionelt ansvar  

Skal på egen hånd kunne 
igangsætte og indgå i 
nationalt og internationalt 
samarbejde om forskning 
og udvikling med 
videnskabelig integritet 

Læring Skal i en struktureret 
sammenhæng kunne tilegne 
sig ny viden, færdigheder og 
kompetencer i relation til 
erhvervet  

Skal kunne identificere egne 
læringsbehov og udvikle 
egen viden, færdigheder og 
kompetencer i relation til 
professionen  

Skal kunne identificere 
egne læringsbehov og  
strukturere egen læring i 
forskellige læringsmiljøer 

Skal selvstændigt kunne 
tage ansvar for egen 
faglig udvikling og 
specialisering 

Skal selvstændigt kunne 
igangsætte forsknings- 
og udviklingsprojekter og 
herigennem frembringe 
ny viden og nye 
færdigheder som udvikler 
forskningsområdet  



Formelle forhold 

ECTS 90-1501 180-24023 1804 1205 180 
Adgangskrav Gymnasial eksamen eller 

relevant erhvervsuddannelse 
Gymnasial eksamen med 
specifikke krav til fag og 
niveau eller 
erhvervsuddannelse 
suppleret med krav om 
bestemte gymnasiale fag og 
niveauer eller VVU eller 
diplomuddannelse 

Gymnasial eksamen Adgangsgivende 
bacheloreksamen 

Kandidateksamen 

Videreuddannelse Professionsbacheloruddann
elser og diplomuddannelser 

Visse kandidatuddannelser 
evt. via adgangskurser, 
masteruddannelser og 
diplomuddannelser 

Kandidatuddannelser, 
masteruddannelser og 
diplomuddannelser 

Ph.d. og 
masteruddannelser 

- 

Hovedinstitutionst
ype

6
Erhvervsakademier Professionshøjskoler Universiteter Universiteter Universiteter 

Vidensbasen Erhvervs- og 
professionsbaseret samt 
udviklingsbaseret 

Erhvervs- og 
professionsbaseret samt 
udviklingsbaseret 

Forskningsbaseret Forskningsbaseret Forskning 

1 
Uddannelsen indeholder praktik svarende til mindst 3 måneder 

2
 Uddannelsen indeholder praktik svarende til mindst 6 måneder. 
3 
En professionsbacheloruddannelse kan også tilrettelægges som en selvstændig overbygningsuddannelse til en eller flere erhvervsakademiuddannelser med en varighed af mindst 90 
ECTS inkl. 3 måneders praktik 
4
 Der kan godkendes propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen i et omfang svarende til højst 60 ECTS. I forbindelse med enkelte uddannelser kan det godkendes, at 
uddannelsens omfang overstiger 180 ECTS grundet lønnet praktik.   
5
 For kandidatuddannelser, som tilrettelægges med henblik på undervisning i de gymnasiale uddannelser, kan det godkendes, at uddannelsen forlænges med 30 ECTS, når tilvalget ligger 
uden for det centrale fags område. Enkelte kandidatuddannelser er godkendt til have et omfang svarende op til 180 ECTS. 
6
 Angiver hvilken institutionstype, der som hovedregel udbyder den pågældende gradstype. Der findes undtagelser fra hovedreglen, fx kan et erhversakademi godkendes til udbud af 
professionsbacheloruddannelser, ligesom diplomgraden HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) udbydes af universiteter. 



Beskrivelser af de videregående grader under videreuddannelsessystemet for voksne i Danmark 
(typebeskrivelser) 

VVU-grad Diplomgraden Mastergraden 

Viden og forståelse 

Vidensfeltet Skal inden for et specialiseret 
område eller i et bredere 
perspektiv på fagområdet have 
udviklingsbaseret viden om 
erhvervets og fagområdets 
praksis og central anvendt teori 
og metode   

Skal inden for et 
specialiseret område eller i 
et bredere perspektiv på 
fagområdet have 
udviklingsbaseret viden om 
professionens og 
fagområdets praksis og 
anvendt teori og metode 

Skal inden for et 
specialiseret område eller i 
et bredere perspektiv på et 
fagligt/flerfagligt område 
have viden og forståelse, 
som på udvalgte områder er 
baseret på højeste 
internationale forskning. 

Forståelses- og 
refleksionsniveau
et 

Skal kunne forstå praksis og 
central anvendt teori og metode 
samt kunne forstå erhvervets 
anvendelse af teori og metode   

Skal kunne forstå praksis, 
anvendt teori og metode 
samt kunne reflektere over 
professionens praksis og 
anvendelse af teori og 
metode   

Skal kunne forstå og på et 
videnskabeligt grundlag 
reflektere over 
fagområdets/ernes viden 
samt kunne identificere 
videnskabelige 
problemstillinger 

Færdigheder 

Typen af 
færdigheder 

Skal kunne anvende centrale 
metoder og redskaber samt 
kunne anvende de 
færdigheder, der knytter sig til 
beskæftigelse inden for det 
valgte område 

Skal kunne anvende 
metoder og redskaber og 
skal mestre de færdigheder, 
der knytter sig til 
beskæftigelse inden for det 
valgte område  

Skal kunne anvende 
fagområdets videnskabelige 
metoder og redskaber samt 
mestre generelle 
færdigheder, der knytter sig 
til beskæftigelse inden for 
det valgte område 

Vurdering og 
beslutning 

Skal kunne vurdere 
praksisnære problemstillinger 
og opstille samt vælge 
løsningsmuligheder  

Skal kunne vurdere 
praksisnære og teoretiske 
problemstillinger samt 
begrunde og vælge 
relevante løsningsmodeller 

Skal kunne vurdere 
teoretiske og praktiske 
problemstillinger samt på et 
videnskabeligt grundlag 
opstille nye analyse- og 
løsningsmodeller  

Formidling Skal kunne formidle 
praksisnære problemstillinger 
og løsningsmuligheder til 
samarbejdspartnere og brugere 

Skal kunne formidle 
praksisnære og faglige 
problemstillinger og 
løsninger til 
samarbejdspartnere og 
brugere 

Skal kunne formidle og 
diskutere faglige 
problemstillinger og 
løsningsmodeller til både 
fagfæller og ikke-specialister 



Kompetencer 

Handlings-
rummet 

Skal kunne håndtere 
udviklingsorienterede 
situationer inden for den valgte 
specialisering  

Skal kunne håndtere 
komplekse og 
udviklingsorienterede 
situationer i arbejds-
sammenhænge  

Skal kunne styre og udvikle 
arbejdssituationer, der er 
komplekse, uforudsigelige 
og forudsætter nye 
løsningsmodeller 

Samarbejde og 
ansvar   

Skal kunne deltage i fagligt og 
tværfagligt samarbejde med en 
professionel tilgang   

Skal selvstændigt kunne 
indgå i fagligt og tværfagligt 
samarbejde og påtage sig 
ansvar inden for rammerne 
af en professionel etik 

Skal selvstændigt kunne 
igangsætte og gennemføre 
fagligt og tværfagligt 
samarbejde og påtage sig 
professionelt ansvar 

Læring Skal i en struktureret 
sammenhæng kunne udvikle 
egen praksis 

Skal kunne udvikle egen 
praksis 

Skal selvstændigt kunne 
tage ansvar for egen faglig 
udvikling 

Formelle forhold 

ECTS 60 60 60 
Adgangskrav Gymnasial eksamen, 

erhvervsuddannelse 
eller grunduddannelse for 
voksne samt 2 års relevant 
erhvervserfaring 

Erhvervsakademiuddan-
nelse, VVU eller særligt 
indgangsforløb samt 2 års 
relevant erhvervserfaring   

Bachelor, 
professionsbachelor eller 
diplom samt 2 års relevant 
erhvervserfaring 

Videreuddannelse Diplomuddannelse Masteruddannelse 
Hovedinstitutions-
type

7
Erhvervsakademier Professionshøjskoler Universiteter 

Vidensbasen Erhvervs- og 
professionsbaseret samt 
udviklingsbaseret 

Erhvervs- og 
professionsbaseret samt 
udviklingsbaseret 

Forskningsbaseret 

7
 Angiver hvilken institutionstype, der som hovedregel udbyder den pågældende gradstype. Der findes undtagelser fra hovedreglen, fx kan et erhversakademi godkendes til udbud af 
professionsbacheloruddannelser, ligesom diplomgraden HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) udbydes af universiteter. 



Januar 2010  
Beskrivelser af bachelor-, kandidat- og mastergrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner i  
rammen for videregående grader i Danmark (typebeskrivelser) 

Bachelorgrad fra videregående kunstneri-
ske uddannelsesinstitutioner 
(Bachelor of Arts/Fine Arts) 

Kandidatgrad fra videregående kunstneri-
ske uddannelsesinstitutioner 
(Master of Arts/Fine Arts) 

Mastergraden fra videregående kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner 

Viden og forståelse 

Vidensfeltet Skal have kunstnerisk baseret viden om 
praksis og metoder samt forskningsbaseret 
viden om teori inden for relevante dele af 
fagområdet 

Skal inden for fagområdet have viden, som på 
udvalgte områder er baseret på internationalt 
anerkendt kunstnerisk praksis, kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed og førende forskning 
inden for relevante fagområder 

Skal inden for et specialiseret område eller i et 
bredere perspektiv på et fagligt område have viden 
og forståelse, som på udvalgte områder er baseret 
på internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, 
kunstnerisk udviklingsvirksomhed og førende 
forskning inden for relevante fagområder 

Forståelses- 
og refleksi-
onsniveauet 

Skal kunne forstå og reflektere over kunstne-
risk praksis og metoder samt relevant viden-
skabelig teori  

Skal kunne forstå og reflektere over fagområ-
dets viden samt kunne identificere kunstneri-
ske udfordringer og videnskabelige problem-
stillinger  

Skal kunne forstå og reflektere over fagområdets 
viden samt kunne identificere kunstneriske udfor-
dringer og relevante videnskabelige problemstillin-
ger 

Færdigheder 
Typen af 
færdigheder 

Skal kunne anvende kunstneriske og relevante 
videnskabelige metoder, redskaber og udtryks-
former samt generelle færdigheder, der knytter 
sig til beskæftigelse inden for fagområdet 

Skal mestre fagområdets kunstneriske meto-
der, redskaber og udtryksformer og kunne 
anvende relevante videnskabelige metoder og 
redskaber, samt mestre generelle færdighe-
der, der knytter sig til beskæftigelse inden for 
fagområdet 

Skal kunne anvende fagområdets metoder, red-
skaber og udtryksformer, samt mestre generelle 
færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden 
for det valgte område. 

Vurdering og 
beslutning 

Skal kunne vurdere kunstneriske udfordringer, 
praktiske og teoretiske problemstillinger samt 
begrunde og vælge relevante udtryk og løs-
ningsmodeller 

Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområ-
dets kunstneriske metoder og redskaber og 
videnskabelige teorier, samt på et kunstnerisk 
eller videnskabeligt grundlag opstille nye 
udtryk og løsningsmodeller 

Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske pro-
blemstillinger, samt på et kunstnerisk eller viden-
skabeligt grundlag opstille nye udtryk og løsnings-
modeller 

Formidling  Skal kunne formidle kunstneriske udtryk og 
faglige problemstillinger til både fagfæller og 
ikke-specialister 

Skal kunne varetage kunstnerisk formidlings-
virksomhed og diskutere professionelle og 
relevante videnskabelige problemstillinger med 
både fagfæller og ikke-specialister 

Skal kunne formidle og diskutere faglige problem-
stillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og 
ikke-specialister 



Kompetencer 
Handlings-
rummet 

Skal kunne håndtere komplekse og udviklings-
orienterede situationer i studie- eller arbejds-
sammenhænge  

Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituati-
oner, der er komplekse, uforudsigelige og 
forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk. 

Skal kunne styre og udvikle arbejdssituationer, der 
er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye 
løsningsmodeller eller udtryk 

Samarbejde 
og ansvar 

Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og 
tværfagligt samarbejde med en professionel 
tilgang 

Skal selvstændigt kunne igangsætte og 
gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde 
og påtage sig professionelt ansvar 

Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemfø-
re fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig 
professionelt ansvar 

Læring Skal kunne identificere egne læringsbehov og  
strukturere egen læring i forskellige læringsmil-
jøer 

Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen 
faglig udvikling og specialisering 

Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen 
faglig udvikling  

Formelle forhold 
ECTS 180 120  -180 60
Adgangskrav Gymnasial eksamen og/eller optagelsesprøve  Adgangsgivende  bacheloreksamen/niveau,  

samt i nogle tilfælde optagelsesprøve 
Bachelor, professionsbachelor eller diplom samt  
2 års relevant erhvervserfaring 

Videreuddan-
nelse 

Visse kandidatuddannelser, masteruddannel-
ser og diplomuddannelser 

Ph.d., solist og masteruddannelser 

Institutions-
type 

Kunstneriske Uddannelsesinstitutioner med 
bachelor-kandidat struktur 

Kunstneriske Uddannelsesinstitutioner med 
bachelor-kandidat struktur 

Kunstneriske Uddannelsesinstitutioner med bache-
lor-kandidatstruktur 

Vidensbasen Kunstnerisk og forskningsbaseret Kunstnerisk og forskningsbaseret Kunstnerisk og forskningsbaseret 








