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Bilag: De videregående uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser og fag
på engelsk1
I takt med den stigende internationalisering på de videregående uddannelsesinstitutioner og udveksling af studerende har institutionerne omlagt flere og flere af de ordinært udbudte fag til engelsk eller
udviklet nye uddannelsesforløb. Navnlig inden for de seneste 5 år er der desuden sket en kraftig
vækst i antallet af hele uddannelser udbudt på engelsk. Nogle gange udbydes fag og uddannelser parallelt på engelsk og dansk. I andre tilfælde udbydes de udelukkende på engelsk.
Interessen navnlig blandt danske universitetsstuderende for at følge kurser og uddannelser på engelsk er generelt stor. Ud over at omlægge eksisterende fag og uddannelser til engelsk udvikler institutionerne løbende nye uddannelsesforløb målrettet en international studenterpopulation. Nedenfor
følger en oversigt over de forskellige aktivitetstyper og omfanget heraf pr. november 2005.
Oversigt over aktivitetstyper og omfang
Uddannelsesudbud
på engelsk
Enkelte fag og kurser
Udbuddet kan normalt følges både af udenlandske og af egne studerende. De fleste forløb indgår desuden i de hele uddannelser
som udbydes på engelsk.
Ordinære uddannelser
Udbuddet kan normalt følges både af udenlandske og egne studerende, der ønsker at
følge en hel uddannelse på engelsk.
Fælles og parallelle uddannelser, dvs uddannelser
der laves i et samarbejde med én eller flere
udenlandske institutioner, og hvor de studerende opnår enten en fælles eller en parallel
grad fra de deltagende institutioner.
Udbuddet kan følges både af egne og udenlandske studerende.
Indtægtsdækkede kursusforløb og hele uddannelser
(beregnet for udenlandske studerende)

Universiteter

CVU/MVU

KVU

1500+

100+

300+

104 i alt heraf
93 kandidat/master
uddannelser og
11 bachelorforløb
Ca. 15

9 professionsbachelor uddannelser

48 KVU uddannelser

0-5

0-5

Udover at udbyde ordinære uddannelser på engelsk udbyder flere
uddannelsesinstitutioner i et vist omfang særligt tilrettelagte uddannelser, eller enkelte uddannelsespladser på ordinære hold efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed og dermed uden offentlige tilskud. Omfanget kendes ikke, men bl.a. en del erhvervsakademier og
enkelte MVU-uddannelsesinstitutioner udbyder sådanne forløb til
internationale studerende.
Enkelte skoler tilbyder desuden et forberedende år ligeledes med
fuld deltagerbetaling
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Udbuddet af hele uddannelser fordeler sig på følgende fagområder:
Fagområde:
Landbrug og skovbrug
Bygningskonstruktion, arkitektur
Kunst og design
IT teknologi
Handel og økonomi
Ingeniørvidenskab og teknologi
Medicin og sundhedsuddannelser
Hotel, restaurant og turisme
Humaniora
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Veterinærvidenskab
Andre fagområder
I alt

Antal i alt
5
3
1
26
36
44
3
5
11
12
6
3
3
161

Heraf LVU
3

Heraf MVU
2

5
23
39
3

2
4

Heraf KVU
2
1
1
21
11
1
5

10
12
6
3
2
104

1

9

48
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For eventuelle faktuelle spørgsmål: chefkonsulent Jette Kirstein, Undervisningsministeriet,
CIRIUS, telefon 33 95 70 96
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