
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om talentinitiativer på de
videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

(talentbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 597 af 8. marts 2015 om
talentinitiativer på de videregående uddannelser på
Uddannelses- og Forskningsministeriets område
(talentbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:
»I medfør af § 27 i lov om medie- og journalisthøjskolen,

jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 27. februar 2018, som ænd‐
ret ved lov nr. 737 af 8. juni 2018 og lov nr. 745 af 8. juni
2018, § 12, stk. 1, nr. 5 og 6, og § 24 i lov om maritime ud‐
dannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018,
som ændret senest ved lov nr. 737 af 8. juni 2018, § 29 i lov
om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf.
lovbekendtgørelse nr. 153 af 27. februar 2018, § 30 i lov om
professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lov‐
bekendtgørelse nr. 152 af 27. februar 2018, § 22, stk. 1, nr.
7, og § 32, stk. 2, i lov om erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr.
986 af 18. august 2017, § 10, stk. 1, nr. 7 og 8, og § 15 i lov
om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf.

lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, § 6, stk. 12, og
§ 8, stk. 9, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksen‐
uddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 21. juni
2018, og § 8, stk. 2, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter
(universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. fe‐
bruar 2018, som ændret ved lov nr. XX af YY, fastsættes:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Styrelsen for Videre‐
gående Uddannelser« til: »Styrelsen for Forskning og Ud‐
dannelse«.

3. I § 4, stk. 2, indsættes efter »kandidatuddannelsen,«: »det
akademiske overbygningsprojekt i den akademiske overbyg‐
ningsuddannelse,«.

4. I § 6, stk. 4, indsættes efter »en kandidatuddannelse,«:
»20 ECTS-point på en akademisk overbygningsuddannel‐
se,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.
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