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Hệ thống Giáo dục Đại học của Đan Mạch 
 

Các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Đan Mạch được điều chỉnh bởi luật pháp 

quốc gia liên quan đến cơ cấu trình độ  đánh giá trình độ v   i   tra giá  viên   iệc 

công nhận trong giáo dục đại học đang được chuy n đổi từ ki   định the  chương 

trình sang ki   định về th  chế  Các chương trình v  các cơ sở giáo dục được công 

nhận bởi các cơ quan công nhận độc lậ  cấ  quốc gia và Hội đồng Công nhận. 

 

Những cơ sở giáo dục Đại học 

Giáo dục đại học được cung cấp bởi 5 loại hình cơ sở giáo dục đại học: 

1. Học viện kinh doanh (Erhvervsakademi) cung cấ  các chương trình học 

ngắn hạn the  định hư ng chu ên nghiệ  v  chương trình học cấ  độ đ u  

2  Trường Ca  đẳng Đại học (Professionshøjskole) cung cấp các chương trình 

giai đ ạn đ u tiên theo định hư ng chuyên nghiệp. 

3  Các cơ sở giáo dục v  đ   tạo Hàng hải cung cấ  các chương trình học ngắn 

hạn the  định hư ng chu ên nghiệ  v  chương trình học giai đ ạn đ u tiên. 

4  Các trường đại học thông thường v  trường chuyên về nghiên cứu 

(Universitet) cung cấ  các chương trình bằng cử nhân giai đ ạn đ u tiên, thứ hai và 

thứ ba trong các ngành học thuật  

5  Các cơ sở bậc đại học cung cấ  các chương trình học giai đ ạn đ u tiên, thứ 

hai và ba về các môn học thuộc lĩnh vực kiến trúc, thiết kế, âm nhạc     thuật v  nghệ 

thuật bi u diễn. 

H u hết các cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục v   h a học đại học 

(loại 1-5) chỉ đạo. Bộ  ăn h á qu  định một số cơ sở giáo dục đại học cung cấp các 

chương trình thuộc chuyên ngành m  thuật v  nghệ thuật bi u diễn (loại 5). 
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Những  oạ    ng   ong  ệ    ng    o  ục Đạ   ọc Đan Mạc  

Cấ  độ đánh giá 

Đan Mạch 

 ằng giá  dục đại học 

thông thường 

 ằng giá  dục đại 

học tiế  tục ch  

người l n 

 hung trình độ 

Khu vực giá  dục 

đại học Ch u  u – 

Khung Bologna 

 hung trình độ 

quốc gia Ch u 

Âu về học l u 

d i 

– EQF/NQF 

Cấ  độ chu ên 

ng nh học thuật 

 ằng chu ên ng nh 

học thuật (AP) (90-

150 ECTS) 

 ằng chu ên 

ng nh học thuật 

(AP) (60 ECTS) 

(c n gọi l   ằng 

giá  dục người 

trưởng thành 

(VVU)) 

Ngắn hạn Bậc 5 

Cấ  độ cử nh n 

 ằng cử nh n chu ên 

nghiệ  (180-270 

ECTS)* 

Chứng chỉ (60 

ECTS) 
Giai đ ạn thứ nhất Bậc 6 

 ằng cử nh n (Khoa 

học Xã hội) (180 

ECTS) 

 ằng cử nh n (180 

ECTS) 

Cấ  độ Thạc sĩ 

 ằng thạc sĩ (Khoa 

học Xã hội) (120-180 

ECTS) 
 ằng thạc sĩ (60-

90 ECTS) 
Giai đ ạn thứ hai Bậc 7 

 ằng thạc sĩ (120 

ECTS)** 

Cấ  độ Tiến sĩ 
 ằng tiến sĩ (180 

ECTS) 
 Giai đ ạn thứ ba Bậc 8 

* Có th  đạt được qua chương trình học Cử nhân hoàn chỉnh thông thường (180-270 ECTS) hoặc chương trình 

Cử nhân ngắn hạn sau bằng nghề chuyên nghiệp. 

** Một số chương trình Thạc sĩ lên t i 180 ETCS. 

 

Các cơ sở giáo dục đại học tính toán các hoạt động nghiên cứu theo tín chỉ 

ECTS. 60 ECTS tương ứng v i một nă  học toàn thời gian. 

 

Khung   ìn  độ 

Các cấ  trình độ tạ  cơ sở cho Khung tiêu chuẩn Quốc gia Đan Mạch trong 

Giáo dục Đại học  được chứng nhận phù hợp v i Khung Bologna tổng quát trên cơ sở 

các nguyên tắc được thông qua bởi Bộ trưởng Giáo dục Đại học Ch u  u  Trình độ 
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học vấn đại học của Đan Mạch ở cấ  độ 5-8 của Khung Tiêu chuẩn Đan Mạch cho 

Học tập suốt đời (NQF), tương ứng v i trình độ 5-8 của Khung Chứng nhận Châu Âu 

(EQF). 

Nhập học và quá trình học 

Yêu c u nhập học chung đối v i giáo dục đại học ở Đan Mạch đ i hỏi phải có 

Giấy chứng nhận Tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc các bằng cấ  tương đương  

Nhập học vào một số chương trình đặc biệt đ i hỏi phải ki   tra đ u vào hoặc nộp 

một danh mục các tác phẩm nghệ thuật  Người có chứng chỉ chuyên ngành học thuật 

có th  lấy bằng Cử nhân chuyên nghiệ  tr ng cùng lĩnh vực học tậ  thông qua chương 

trình đ ng  h . Hoàn thành khóa học giai đ ạn thứ nhất giúp học sinh đủ điều kiện 

bư c vào học giai đ ạn thứ hai. 

 

Những loại b ng Giáo dục Đại học T  ng   ường 

B ng Học viện chuyên nghiệp của Học viện được trao sau  hi t ch lũ  được 

90-150 ECTS và bao gồm một khoảng thời gian thực tập có ít nhất 15 ECTS. Các 

chương trình n   dựa trên sự phát tri n và kết hợp nghiên cứu lý thuyết v i tiến hành 

thực tiễn. Các chương trình được cung cấp nằ  tr ng lĩnh vực Quản trị Marketing, 

Khoa học Máy tính và Khoa học Hóa học và Công nghệ Sinh học. Cách viết danh hiệu 

bằng tiếng Đan Mạch là: Lĩnh vực nghiên cứu đặt sau chữ AK và cách đặt tiếng Anh 

là AP Graduate in [lĩnh vực nghiên cứu]. 

B ng Cử Nhân Chuyên Nghiệp được cấp sau  hi t ch lũ  được 180-270 

ECTS và bao gồm một khoảng thời gian thực tập có ít nhất 30 ECTS  Các chương 

trình n   được áp dụng dựa trên nền tảng phát tri n và kết hợp các nghiên cứu lý 
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thuyết v i tiến hành thực tế. Ví dụ về những người có bằng cử nhân chuyên nghiệp là 

y tá, giáo viên ti u học và trung học cơ sở và một số loại k  sư  Cách viết danh hiệu 

bằng tiếng Đan Mạch là Professionsbachelor i [ngành học] và bằng tiếng Anh là 

Bachelor of [ngành học]. 

B ng Cử Nhân từ một trường đại học được trao sau  hi t ch lú  đủ 180 ECTS. 

Các chương trình dựa trên cơ sở nghiên cứu v  được cung cấp trong tất cả các lĩnh 

vực khoa học. Cách viết danh hiệu của Đan Mạch là: Bachelor (BA) i  n  nh họ   

h ặc          n  nh họ   v  danh hiệu bằng tiếng Anh là Bachelor of Arts (BA)  n 

 n  nh họ   hoặc    h l                n    n  n  nh họ ]. 

B ng Cử Nhân (Ngành nghệ thuật) được trao sau  hi t ch lũ  đủ 180 ECTS. 

Các chương trình n   dựa trên nghiên cứu và nghiên cứu nghệ thuật, thuộc lĩnh vực 

m  thuật. Danh hiệu bằng tiếng Đan Mạch là Bachelor (BA) i  ng nh học , h ặc 

Bachelor i billedkunst (BFA)  ng nh học  v  danh hiệu bằng tiếng Anh là Bachelor of 

Arts (BA) in [ngành học], Bachelor of Music (BMus) [ngành học] hoặc Bachelor of 

Fine Arts (BFA) in [ngành học]. Bằng giáo dục đại học thuộc lĩnh vực sân khấu hoặc 

l    hi  được trao sau 3-4 nă  nghiên cứu (180-240 ECTS). 

B ng Thạc sĩ được trao sau  hi t ch lũ  đủ 120 ECTS. Những chương trình 

này dựa trên nền tảng nghiên cứu v  được cung cấp trong tất cả các lĩnh vực khoa học. 

Danh hiệu bằng tiếng Đan Mạch được viết tắt là Cand. [tên viết tắt tiếng Latinh lĩnh 

vực nghiên cứu]. Danh hiệu bằng tiếng Anh là Master of Arts (MA) in [lĩnh vực 

nghiên cứu] hoặc Master of Science (MSc) in [lĩnh vực nghiên cứu]. 

B ng Thạc Sĩ (Ngành Nghệ thuật) được trao sau  hi t ch lũ  đủ 120-180 

ECTS  Các chương trình n   dựa trên nghiên cứu nghệ thuật. Danh hiệu bằng tiếng 
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Đan Mạch được viết tắt là Cand. [tên viết tắt tiếng Latinh của ngành học]. Danh hiệu 

tiếng Anh là Master of Arts (MA) in [lĩnh vực nghiên cứu], Master of Music (MMus) 

[ngành học] hoặc Master of Fine Arts (MFA) in [lĩnh vực nghiên cứu]. Các học viện 

âm nhạc cấ  bằng chuyên gia từ 2 đến 4 nă  sau  hi tốt nghiệp thạc sĩ  

B ng tiến sĩ được cấp sau  hi t ch lũ  đủ 180 ECTS  Các chương trình đ   tạo 

tiến sĩ được cung cấp bởi các trường đại học và một số tổ chức cấ  đại học cấp bằng 

tr ng lĩnh vực nghệ thuật v  văn h á  

Mô tả chi tiết các cấ  độ bằng có th  được tìm thấy trong Khung Trình độ Đan 

Mạch tại www.nqf.dk. Vui lòng tham khảo thêm Phụ lục  ăn bằng có liên quan đ  

biết thông tin về kết quả học tập của bất kỳ mức độ cụ th  nào. 

 

Giáo dục đại học  àn  c o người   ường thành và giáo dục   ường xuyên 

Các chương trình thường bao gồ  2 nă  học bán thời gian  tương đương v i 1 

nă  học toàn thời gian (60 tín chỉ ECTS). Một số chương trình đ   tạo thạc sĩ nhất 

định yêu c u 1,5 nă  học toàn thời gian (90 tín chỉ ECTS). Yêu c u nhập học là bằng 

cấp liên quan và ít nhất 2 nă   inh nghiệm thực tập có liên quan t i ngành học. 

Giáo dục d nh ch  người trưởng thành và giáo dục thường xuyên có sẵn ở mức 

tương ứng v i trình độ của hệ thống giáo dục đại học thông thường. Chứng chỉ Giáo 

dục Người Trưởng thành Bổ sung (videregående voksenuddannelse / 

a ade iuddannelse) được cấp sau khi nghiên cứu bậc học giai đ ạn ngắn hạn và cho 

phép tiếp cận các chương trình di l  a  

https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/transparency-tools/qualifications-frameworks
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Bằng Di l  a (di l  uddannelse) được cấp sau khi nghiên cứu ở bậc học giai 

đ ạn đ u tiên và cho phép tiếp cận các chương trình Thạc sĩ  Bằng Thạc sĩ 

( asteruddannelse) được trao sau khi nghiên cứu ở bậc học giai đ ạn thứ hai. 

T ang đ ểm 7 đ ểm 

Hệ thống chấ  đi m the  thang đi m 7 được sử dụng trong tất cả các chương 

trình giáo dục d  nh  nư c điều chỉnh v   tháng 9 nă   Ng  i thang đi   7 đi m, 

Đan Mạch cũng sử dụng hệ thống đánh giá  ass   fail  02 l  đi m tối thi u đ  qua một 

kỳ thi. 

Mô tả các bậc đi m:  

 12:  Kết quả Xuất sắc. Thực hiện xuất sắc yêu c u của các tài liệu liên quan, 

không có hoặc chỉ một vài khuyết đi m nhỏ;  

 10: Kết quả rất tốt. Thực hiện rất tốt yêu c u của các tài liệu liên quan, chỉ 

có một vài khuyết đi m nhỏ;  

 7:  Kết quả Tốt. Thực hiện tốt  êu c u của các tài liệu c  liên quan nhưng 

cũng c   ột số khuyết đi m;  

 4: Kết quả Khá. Thực hiện khá  ột số  êu c u của tài liệu liên quan nhưng 

cũng c   ột số khuyết đi m l n;  

 02: Kết quả chỉ đá  ứng yêu c u tối thi u;  

 00: Kết quả  hông đá  ứng yêu c u tối thi u đ  được chấp nhận;  

 -3: Kết quả không th  chấp nhận được trong tất cả các khía cạnh yêu c u. 


