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1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i Bæredygtig omstilling (Teksam)

1.2 Gyldighedsområder
Denne studieordning er fastsat i henhold til Uddannelsesbekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om bachelorog kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer og Roskilde Universitetets fælles uddannelsesregler
af 1. september 2022 med eventuelle senere ændringer. Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2022, og gælder
for alle studerende.
Regler omkring: Tilmelding og afmelding til studieaktiviteter, visse regler om specialer og prøver, regler om
dispensation, studiestartsprøve, mobilitet, merit og forhåndsmerit er at finde i RUC fælles uddannelsesregler.

1.3 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.tech.soc.
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende den engelske titel

Master of Science (MSc) in

Technological and Socio-Economic Planning

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Formålet med uddannelsen Bæredygtig omstilling (TekSam) er at uddanne kandidater, som gennem en
problemorienteret og tværfaglig tilgang kan analysere miljø- og ressourceproblemstillinger samt udvikle og
implementere bæredygtige løsninger. Uddannelsen integrerer teorier og metoder fra naturvidenskab,
samfundsvidenskab og de tekniske videnskaber, og giver kandidaterne viden og færdigheder til at analysere miljø- og
ressourceproblemer, samt kompetencer til at gennemføre planlægning, regulering og omstilling inden for fagfelterne;
klima, energi, industri, affald, transport, landbrug, fødevarer, natur og biodiversitet. Uddannelsen giver videnskabelige
og praksisorienterede kompetencer til at udvikle og anvende ny viden i en bæredygtig omstilling af samfundet.
Kandidaternes kompetencer er forankret i både generelle og feltspecifikke teorier og begreber, helhedsorienterede
systembetragtninger, samt i et indgående kendskab til lovgivning, regulering og planlægning i Danmark og EU.
Uddannelsen giver de studerende færdigheder i både skriftlig og mundtlig formidling på højt niveau og kompetence til
at indgå i tværfagligt samarbejde med eksperter og lægfolk. Kandidater i Bæredygtig omstilling kan udvikle strategier og
udføre planlægning, regulering, implementering, rådgivning, design og analysearbejde med fokus på komplekse,
bæredygtighedsorienterede problemstillinger.

2.2 Beskæftigelse
Uddannelsen kvalificerer til arbejde inden for den offentlige og private sektor på lokalt, nationalt og internationalt
niveau. Kandidaterne vil kunne varetage opgaver med planlægning, udvikling, innovation og implementering af
omstillingsprocesser i organisationer og institutioner.
Uddannelsen giver kompetencer til at opnå beskæftigelse som eksempelvis;
• miljømedarbejder og planlægger i stat, regioner, kommuner og virksomheder
• konsulent, projektudvikler, projektleder og planlægger inden for sektorer som klima, energi, industri og affald,
transport, landbrug og fødevarer, og natur og biodiversitet
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• medarbejder, projektleder, specialist, og politisk konsulent i miljø-, klima- og ressourceorienterede
interesseorganisationer og erhvervsorganisationer og hos øvrige aktører der arbejder med bæredygtig
omstilling
• medarbejder, projektleder og forsker i ressourcer, miljø og klima ved vidensinstitutioner og universiteter.

2.3 Kompetenceprofil
Bæredygtig omstilling inden for miljø- og ressourceområdet er kendetegnet ved komplekse problemstillinger, og
forudsætter tværvidenskabelig viden og kompetencer. Disse kompetencer sikres gennem studiets kurser og tværfaglige,
problemorienterede projektarbejder med studerende som har naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og/eller
teknisk videnskabelig baggrund.
Kandidatuddannelsen giver viden og kompetencer til at arbejde problemorienteret, tværvidenskabeligt og
projektorienteret med bæredygtig omstilling. Dette indebærer analyse af vilkår og udfordringer for regulering af
komplekse miljø- og ressourceproblemer, såvel som analyse og vurdering af naturmæssige, teknologiske og
samfundsmæssige forudsætninger og muligheder for planlægning for helhedsorienterede løsninger, og udvikling af
visioner, strategier og indsatser for bæredygtig omstilling.
Efter enden uddannelse har kandidaterne følgende viden, færdigheder og kompetencer.
Viden:
• viden om at kortlægge og kritisk vurdere data og viden om miljø- og ressourceproblemer såvel som viden om
udfordringer og strategier i relation til bæredygtig omstilling af produktion & forbrug
• viden om at identificere og formulere miljø- og ressourceproblemer ud fra helhedsbetragtninger og kritisk
refleksion over samspillet mellem miljø, teknologi, innovation og samfund samt barrierer og muligheder for
bæredygtig omstilling
• viden om at strukturere og vurdere viden om vilkår, udfordringer og konsekvenser af inddragelse af aktører i
omstillingsprocesser
• viden om at analysere forudsætninger for og konsekvenser af regulering og planlægning og vurdere indsatser
og strategier for bæredygtig omstilling på lokalt, nationalt og internationalt niveau
• viden om at analysere og kritisk vurdere, det naturvidenskabelige, det teknisk videnskabelige og det
samfundsvidenskabelige grundlag for at identificere nye problemstillinger og potentielle løsninger inden for
miljø-, klima- og ressourceområdet.
Færdigheder:
• færdigheder i at kortlægge, analysere og vurdere videnskabelig såvel som praksisrelateret data og viden om
miljø, teknologi og ressourcer
• færdigheder i at forstå, vurdere og formidle miljørelateret data og viden på tværs af de teknisk videnskabelige,
naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområder med inddragelse af såvel eksperter som lægfolk, i
formulering af problemstillinger, løsningsforslag og handlestrategier
• færdigheder i kritisk at udvælge, og vurdere metoder, teorier og begreber til at analysere, planlægge og
understøtte bæredygtig omstilling inden for miljø-, klima- og ressourceområdet
• færdigheder i at foretage en kritisk, helhedsorienteret vurdering af betydningen af hvordan problemer og
etiske udfordringer formuleres for at fremme bæredygtig omstilling
• færdigheder i at analysere, vurdere og udvikle visioner, indsatser og strategier målrettet miljø- og
ressourcerelaterede problemstillinger og bæredygtig omstilling.
Kompetencer:
• kompetencer til at indgå i tværfaglig dialog og samarbejde med fagfæller såvel som samfundsmæssige aktører
om at formulere visioner, og udvikle strategier og løsninger på komplekse miljø- og ressourcerelaterede
problemer og bæredygtig omstilling.
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• kompetencer til at reflektere over betydningen af tværfaglighed og problemorientering i selvstyrede projekter
og give feedback til fagfæller i forbindelse med analyser af og udvikling af visioner, strategier og løsninger til
bæredygtig omstilling af forbrug og produktion
• kompetencer til selvstændigt at formulere mål for ønsket tværfaglig profil og tage ansvar for egen læring og
specialisering igennem projekt- og samarbejde
• kompetencer til at udvikle og styre komplekse miljø-, klima- og ressourceprojekter og foreslå visioner,
strategier og løsninger ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

3. Sprog
Dansk. Der kan forekomme pensum og undervisning på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

4. Adgangskrav
Studienævnet fastsætter adgangskrav til uddannelsen iht. adgangsbekendtgørelsen. De for uddannelsen gældende
adgangskrav er publiceret som separat bilag til studieordningen på universitetets hjemmeside. Skærpelser af
adgangskrav varsles med mindst 1 år inden studiestart.

5. Normering og varighed
Uddannelsen er normeret til 120 ECTS og tilrettelagt med henblik på 2 års fuldtidsstudie.

6. Studienævn, censorkorps og hovedområdetilknytning
6.1 Studienævn
Uddannelsen hører under Studienævn for Planlægning og Geografi.

6.2 Censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for TekSam Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægning.

6.3 Hovedområde
Uddannelsen hører under det teknisk-videnskabelige hovedområde.

7. Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen
Forløb med 30 ECTS speciale
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Forløb med 45 ECTS eksperimentelt speciale

7.2 1. semester

Formål
Betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling:
Formålet med 1. semester er at give forståelse af regulering, governanceformer, forvaltning og implementeringsvilkår og
deres forudsætninger og konsekvenser for bæredygtig omstilling. Semesteret skal give et videnskabeligt grundlag for
analyse og vurdering af politiske processer, virkemidler, implementeringsvilkår og effekter – både tilsigtede –og
utilsigtede, i forhold til løsning og forebyggelse af miljøproblemer. Semesteret skal give indsigt i drivkræfter, strukturer,
institutioner og aktører, der har indflydelse på reguleringens udformning, implementering og effekter. Semesteret skal
give forståelse af begreber, metoder og vidensgrundlag, der anvendes i reguleringen med henblik på at kunne vurdere og
foreslå reguleringsindsatser, der understøtter en bæredygtig omstilling.
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Studieaktiviteter
• Projekt i Betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling (15 ECTS)
• Regulering og governance – grundkursus med feltstudier (10 ECTS)
• Constituent course in GIS and knowledge base for selected environmental regulations (5 ECTS)

7.3 2. semester

Formål
**Planlægning og facilitering af bæredygtig omstilling:
Formålet med 2. semester er at give den studerende indsigt i planlægning og implementering af bæredygtig omstilling.
Semesteret skal give et videnskabeligt funderet grundlag for, at den studerende kan analysere og evaluere
forudsætninger for og konsekvenser af offentlige og private planlægningstiltag. Semesteret skal give den studerende
forståelse af naturmæssige og teknologiske forudsætninger for planlægningsindsatser samt forståelse for de
samfundsmæssige rammer og drivkræft for planlægning. Der lægges vægt på, at den studerende inden for udvalgte
områder kan analysere planlægningstiltag med inddragelse af tværvidenskabelige perspektiver og på den baggrund
udvikle og vurdere og foreslå planlægningsindsatser i et helhedsperspektiv.
Studieaktiviteter
• Projekt i Planlægning for bæredygtig omstilling (15 ECTS)
• Grundlag for planlægning for bæredygtig omstilling – grundkursus med feltstudier (10 ECTS)
• Metoder i planlægning (5 ECTS)

7.4 3. semester

Formål
Strategier og indsatser for bæredygtig omstilling:
Formålet med 3. semester er at give den studerende kompetencer til, på et videnskabeligt og praktisk grundlag, at
udarbejde analyser samt udvikle og evaluere strategier for bæredygtig omstilling. Semesteret skal give kompetencer til
at identificere og analysere problemstillinger i relation til betingelser og muligheder for bæredygtig omstilling med
udgangspunkt i lokalområder, sektorer, teknologiske systemer, produktion og forbrug og/eller infrastruktur. Semesteret
skal gøre den studerende i stand til at designe og gennemføre indsamling, analyse og vurdering af handlingsorienteret
viden rettet imod bæredygtig omstilling.
Studieaktiviteter
• Projekt i Strategier og indsatser i bæredygtig omstilling (15 ECTS)
• Valgkursus i Entreprenørskab – udvikling af projekter og programmer inden for miljøområdet (5 ECTS)
• Valgkursus i Bæredygtig omstilling i relation til specifik problematik (5 ECTS)
• Valgkursus i Bæredygtig omstilling i relation til specifik problematik (5 ECTS)
Eller:
• Projektorienteret praktikforløb i udvikling af strategier og indsatser for bæredygtig omstilling (30 ECTS)
Eller:
•
•
•
•

Valgkursus i Entreprenørskab – udvikling af projekter og programmer inden for miljøområdet (5 ECTS)
Valgkursus i Bæredygtig omstilling i relation til specifik problematik (5 ECTS)
Valgkursus i Bæredygtig omstilling i relation til specifik problematik (5 ECTS)
Eksperimentelt speciale i Bæredygtig omstilling (45 ECTS)
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7.5 4. semester - specialet

Formål
Speciale i Bæredygtig omstilling:
Formålet med specialet er at give den studerende kompetencer til selvstændigt at kunne formulere, planlægge og
gennemføre analyser af bæredygtig omstilling med anvendelse af teknisk-naturvidenskabelig såvel som
samfundsvidenskabelige teorier, metoder og værktøjer.
Studieaktivitet:
• Speciale i Bæredygtig omstilling (30 ECTS)
Eksperimentelt speciale i bæredygtig omstilling:
Formålet med eksperimentelt speciale er at give kompetencer til selvstændigt at kunne formulere, planlægge og
gennemføre empiriske analyser af data og vidensgrundlaget for bæredygtig omstilling med anvendelse af såvel teknisknaturvidenskabelige såvel som samfundsvidenskabelige teorier, metoder og værktøjer.
Studieaktivitet:
• Eksperimentelt speciale i Bæredygtig omstilling - fortsat (45 ECTS)

7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling (15 ECTS)
Regulering og governance – grundkursus med feltstudier (10 ECTS)
Constituent course in GIS and knowledge base for selected environmental regulations (5 ECTS)
Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling (15 ECTS)
Grundlag for planlægning - Grundkursus med feltstudier (10 ECTS)
Metoder i planlægning (5 ECTS)
Valgkursus i Entreprenørskab – udvikling af projekter og programmer inden for miljøområdet (5 ECTS)
Valgkursus i bæredygtig omstilling i relation til specifik problematik (5 ECTS)
Projekt i strategier og indsatser i bæredygtig omstilling (15 ECTS)
Projektorienteret praktikforløb i strategier og indsatser for bæredygtig omstilling (30 ECTS)
Speciale i bæredygtig omstilling (30 ECTS)
Eksperimentelt speciale i bæredygtig omstilling (45 ECTS)

Navn på studieelement

Projekt i betingelser og udfordringer for bæredygtig
omstilling

Oversættelse af navn

Project in conditions and challenges for sustainable transition

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS
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Sprog

Dansk

Overordnet formål

Projektet har til formål at give indsigt i de regulative betingelser og
udfordringer for bæredygtig omstilling. Projektet skal give kompetencer
til at analysere regulering og implementeringsvilkår i relation til
bæredygtig omstilling på et afgrænset område samt at vurdere og foreslå
reguleringstiltag, der vil kunne bidrage til bæredygtig omstilling.
Viden, færdigheder og kompetencer:
• kan udvælge samfundsvidenskabelige teorier og metoder til at
studere politikudvikling og reguleringsformer på tværs af
forskellige niveauer, samt effekter af regulering i krydsfeltet
mellem miljø og samfund
• kan anvende og analysere det tekniske og naturvidenskabelige
grundlag for politikudvikling og regulering
• formulere og udvikle en problemstilling i relation til regulering
for bæredygtig omstilling

Læringsmål

• indsamle, analysere samt vurdere empiriske data og viden om
betingelser og udfordringer for bæredygtig omstilling i
forbindelse med implementering af regulering på et afgrænset
område
• analysere lovgrundlag og politiske processer i relation til
bæredygtig omstilling på et afgrænset område
• kan selvstændigt undersøge, vurdere og foreslå
reguleringstiltag, der vil kunne bidrage til bæredygtig
omstilling
• kan at analysere og vurdere konsekvenserne af reguleringstiltag
for miljøet ved anvendelse af tekniske og naturvidenskabelige
metoder, inden for et afgrænset område
• tilrettelægge egen faglige udvikling, samarbejde og indgå i
faglige diskussioner og give feedback til fagfæller samt evaluere
procesforløb i projektarbejdet.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 86.400-141.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-163.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 96.000-163.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 108.000-172.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 108.000-172.800 tegn inkl.
mellemrum.
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Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk, der indgår i bedømmelsen samt individuelle
studieforløbsbeskrivelser
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Regulering og governance – grundkursus med
feltstudier

Oversættelse af navn

Governance and regulation – foundational course with field studies

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset bidrager til at de studerende selvstændigt kan formulere
tværvidenskabelige problemformuleringer til analyser af forholdet
mellem reguleringens afsæt i miljø- og naturforandringer og dens
økonomiske, sociale og politiske grundlag. Dertil skal kurset bidrage til
en forståelse af reguleringens dynamik og virkemåde og hvilken rolle
reguleringen har og kunne have for at fremme bæredygtig omstilling,
analyseret i integreret naturvidenskabeligt, teknisk og
samfundsvidenskabeligt lys. Kursets feltstudier opøver den studerendes
evne til dialog og samarbejde med eksterne parter.

Læringsmål

Viden, færdigheder og kompetencer:
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• kan identificere det naturvidenskabelige, det tekniske og det
samfundsvidenskabelige vidensgrundlag for reguleringen samt
reguleringens efterfølgende effekter
• kan udvikle problemformuleringer på udvalgte
reguleringsområder og i lokalområder i miljø- &
ressourceområdet, hvad angår baggrund for regulering,
teknisk-naturmæssige effekter og udviklingsperspektiver
• kan selvstændigt og kritisk at vælge relevante teorier, begreber
og metoder fra det teknisk-naturvidenskabelige såvel som det
samfundsvidenskabelige område
• kan opstille og udvikle tværfaglige undersøgelsesdesign af
reguleringstiltag og disses tilblivelse, implementering og
mulige effekter herunder miljømæssige, etiske og sociale.
• kan designe nye løsningsmodeller på reguleringsområdet rettet
mod bæredygtig omstilling

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).

Prøveform

Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg
(individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests,
præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Title

Constituent course in GIS and knowledge base for
selected environmental regulations

Type of activity

Course

Mandatory or elective

Mandatory

ECTS-rating

5 ECTS
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Teaching language

Overall objective

English
he course focuses on current issues associated to natural resources in the
open country and environmental assessments prior to decisions that may
significantly affect the environment. Emphasis is on the knowledge base,
the use of Geographic Information System (GIS) and, the key factors for
obtaining good quality in the knowledge base for decision makers and for
building policy and regulation on a quantitative base. The course has
three dimensions:
1. Planning tools and the knowledge base for regulation
2. Climate-oriented regulation
3. The interplay between knowledge base and politics
Knowledge, skills and competences
• can establish an overview of and assess the relevance of central
spatial data collections within selected environmental areas:
climate, energy, industry and waste, transport, agriculture and
food, nature, and biodiversity
• can identify, select, and present data for supporting decisions
on selected environmental challenges

Overall learning outcomes

• can select, apply, and reflect on the scope of GIS methods,
models and data as well as assess the knowledge base for
regulation
• can collect and navigate spatial data collections and extract and
present new knowledge
• can assess interactions between spatial knowledge, political
institutions and opportunities to steer towards policy
objectives
• can select, organize and analyze spatial data as decision
support for regulatory efforts

Type of exam
Oral group exam based on a product written by a group
Permitted group size: 2-4 students.

Type of exam

The character limit of the written product is:
For 2 students: 9,600-19,200 characters, including spaces.
For 3 students: 16,800-21,600 characters, including spaces.
For 4 students: 24,000-28,800 characters, including spaces.
The character limits include the cover, table of contents,
bibliography, figures and other illustrations, but exclude any
appendices.
Time allowed for exam including time used for assessment is
for:
2 students: 30 minutes.
3 students: 40 minutes.
4 students: 50 minutes.
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The assessment is individual and based on the student's
individual performance.
The assessment is an overall assessment of the written
product(s) and the subsequent oral examination..
Permitted support and preparation materials at the oral exam:
All.
Assessment: 7-point grading scale.
Moderation: Internal co-assessor.

Each semester the Board of Studies will choose the exam type if more
than one is listed.

Navn på studieelement

Projekt i planlægning for bæredygtig omstilling

Oversættelse af navn

Project in planning for sustainable transition

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Projektet har til formål at give kompetencer til at analysere og evaluere
forudsætninger for og konsekvenser af offentlige og private
planlægningstiltag rettet mod bæredygtig omstilling.
Viden, færdigheder og kompetencer:
• kan kombinere og evaluere viden om teknologiske, samfundsog miljømæssige vilkår for planlægning for bæredygtig
omstilling
• identificere og afgrænse planlægningsorienterede
problemstillinger
• udvælge og anvende relevant teori- og metodegrundlag til at
indsamle viden om og analysere afgrænsede problemfelter

Læringsmål

• analysere planlægningens miljømæssige såvel som
samfundsmæssige grundlag og virkemåde i forhold til
bæredygtig omstilling
• undersøge, vurdere og foreslå planlægningsindsatser for
bæredygtig omstilling samt at kunne analysere og vurdere
planlægningsindsatsernes potentielle effekter for både
samfund og miljø
• tilrettelægge egen faglige udvikling, samarbejde og indgå i
faglige diskussioner og give feedback til fagfæller samt evaluere
procesforløb i projektarbejde
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Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 86.400-141.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-163.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 96.000-163.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 108.000-172.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 108.000-172.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk, der indgår i bedømmelsen samt individuelle
studieforløbsbeskrivelser
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Grundlag for planlægning – Grundkursus med
feltstudier

Oversættelse af navn

Basis for planning – Foundational course with field work

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

14

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset har til formål at introducere til generelle analytiske og teoretiske
perspektiver på planlægning og facilitering af bæredygtig omstilling og
give de studerende praktisk kendskab til planlægningen gennem et
tilhørende feltkursus. Kurset kombinerer viden om
samfundsvidenskabelige planlægningsteorier og -traditioner, begreber og
fremgangsmåder med viden om det teknisk-naturvidenskabelige
grundlag for planlægning af bæredygtig omstilling samt viden om
planlægning i praksis gennem det tilhørende feltkursus.
Viden, færdigheder og kompetencer:
• kan danne sig overblik over generelle analytiske og teoretiske
perspektiver på planlægningen og facilitering af bæredygtig
omstilling
• kan med udgangspunkt i generelle teoretiske perspektiver at
evaluere og vælge mulige fremgangsmåder til analyse af
planlægningstiltag i udvalgte sektorer

Læringsmål

• kan med udgangspunkt i en praktisk
planlægningsproblemstilling at identificere relevante generelle
teoretiske perspektiver på planlægningen og
planlægningsprocessen og forskellige måder at facilitere denne
på
• kan vurdere og evaluere forskellige samfundsvidenskabelige
teoretisk-analytiske perspektiver og deres relevans for
forskellige sektorer og planlægningsproblemstillinger
• kan reflektere over betydning af det teknisknaturvidenskabelige grundlag for bæredygtig omstilling.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveform

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 14.400-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 16.800-33.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 16.800-33.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 19.200-38.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 19.200-38.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
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Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 45 minutter.
Ved 4 studerende 60 minutter.
Ved 5 studerende 65 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Metoder i planlægning

Oversættelse af navn

Methods in planning

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset har til formål at introducere til planlægningen af bæredygtig
omstilling og give de studerende viden, færdigheder og kompetencer til
at kunne udvikle, analysere og evaluere planlægningsindsatser.
Viden, færdigheder og kompetencer:
• skelne plansystemer og planlægningen inden for forskellige
felter (miljø-, natur-, energi- og planområderne) og vurdere
anvendelsen af konkrete metoder, værktøjer og modeller med
ophav i samfundsvidenskab og det teknisk-naturvidenskabelige
felt

Læringsmål

• identificere problemstillinger, der kan omsættes til en
planlægningsproces og på basis heraf anvende gængse og nye
planlægningsmetoder og værktøjer for det pågældende område
• designe et samlet planlægningsforløb fra problemidentifikation
over inddragelsesprocesser, målformulering frem til
implementeringen
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• gennemføre en problemorienteret planlægning i praksis med
fokus på planprocessens problemstillinger, inddragelse af
interessenter, metodevalg i planprocessen samt
implementeringen af planlægningen.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 24.000-38.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 28.800-42.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 31.200-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Ved 5 studerende 60 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Valgkursus i Entreprenørskab – udvikling af projekter
og programmer inden for miljøområdet

Oversættelse af navn

Elective course in Entrepreneurship – developing projects and
programmes within the environmental field
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Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset har til formål at udvikle de studerendes viden, færdigheder og
kompetencer til at kunne arbejde innovativt i praksis med udvikling og
implementering af programmer og projekter inden for miljøområdet.
Viden, færdigheder og kompetencer:
• udvælge teorier, metoder og værktøjer til udvikling,
planlægning, gennemførelse og evaluering af projekter og
programmer inden for miljøområdet

Læringsmål

• identificere problemstillinger der kan omsættes til projekter og
programmer projekter og programmer inden for miljøområdet
• designe, vurdere og evaluere effektkæder for projekter og
programmer inden for miljøområdet
• udvikle, planlægge og evaluere projekter og programmer inden
for miljøområdet.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform

Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Valgkursus i bæredygtig omstilling i relation til
specifik problematik

Oversættelse af navn

Elective course in Sustainable transformation in relation to a specific
issue

Form

Kursus
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Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Valgkurset sætter fokus på nyere problemstillinger og vidensgrundlaget
for at formulere, analysere og udvikle nye strategier og indsatser for
bæredygtig omstilling.
Eksempler på temaer:
Overordnet formål

• miljø, teknologi og governance for bæredygtig omstilling
• internationale programmer, strategier og tilgange til
bæredygtig omstilling
• planlægning og reguleringsmetoder og strategier for
bæredygtig klimatilpasning
• miljøbevægelser og nye veje til bæredygtig omstilling.
Der udbydes to kurser per semester.
Viden, færdigheder og kompetencer:
• kan identificere nyere problemstillinger og nyeste viden på
feltet
• kan udvælge relevante teorier, begreber og metoder til analyse
og vurdering af vidensgrundlag for nyere problemstillinger på
feltet

Læringsmål

• kan vurdere og reflektere over aktørers rolle for samarbejde og
involvering i formulering og skabelse af strategier og indsatser
for omstillingsprocesser
• kan vurdere effekter for miljø og for aktører af nye strategier og
indsatser for bæredygtig omstilling med anvendelse af teorier,
begreber og metoder relateret til planlægning og regulering
• kan identificere virkemidler og aktører samt formulere og
udvikle løsningsstrategier for bæredygtig omstilling ud fra et
helhedsorienteret perspektiv.

Prøveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Prøveform

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået
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Prøveform 2
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Grupperne kan bestå af 2-4 studerende.
Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 14.400-21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 16.800-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 19.200-26.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 85 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg
(individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests,
præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
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Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projekt i strategier og indsatser i bæredygtig
omstilling

Oversættelse af navn

Project in strategies and actions in sustainable transition

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

projektet har til formål at give kompetencer til at analysere
problemstillinger relateret til vilkår, effekter og potentialer for at udvikle
strategier og indsatser for bæredygtig omstilling. Projektet kan udføres
som et samarbejdsprojekt i dialog og/eller samarbejde med eksterne
parter om en fælles relevant problemstilling, og/eller som et
forskningsprojekt der bidrager til forskning og udvikling gennem
indsamling og analyse af viden. Udgangspunkt kan være en
miljørelateret problemstilling knyttet til et produkt, en værdikæde, en
sektor og/eller et lokalområde.
Viden, færdigheder og kompetencer:
• kan udvælge videnskabelig og praksisrelateret viden for at
analysere, vurdere og skabe grundlag for at formulere
strategier og indsatser for at fremme bæredygtig omstilling
• kan udvælge teorier, begreber og metoder til at analysere og
vurdere effekter, potentialer og realiserbarhed af strategier og
indsatser for bæredygtig omstilling i et helhedsorienteret
perspektiv
• kan tilrettelægge og formulere problemstillinger i samarbejde
med eksterne parter og/eller bidrage til videnskabelig viden på
feltet

Læringsmål

• kan på et tværvidenskabeligt grundlag kombinere
samfundsvidenskabelige og teknisk-naturvidenskabelige
teorier og metoder i analyser af bæredygtig omstilling
• kan formidle videnskabelig som praksisrelateret viden om
strategier og indsatser for bæredygtig omstilling til eksperter
og lægfolk samt indgå i tværfaglig dialog og samarbejde med
involverede parter for at udvikle visioner, indsatser og
strategier for bæredygtig omstilling
• kan selvstændigt udvikle egen faglighed på baggrund af kritisk
refleksion over kompetencer til at indgå i samarbejde og faglige
diskussioner samt give konstruktiv feedback til fagfæller i
forhold til at anbefale og udvikle strategier og indsatser for
bæredygtig omstilling i praksis.
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Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 86.400-141.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-163.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 96.000-163.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 100.800-172.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 100.800-172.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk, der indgår i bedømmelsen samt individuelle
studieforløbsbeskrivelser
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle.
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projektorienteret praktikforløb i strategier og
indsatser for bæredygtig omstilling

Oversættelse af navn

Project oriented internship in strategies and actions for sustainable
transition

Form

Projektorienteret praktikforløb
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Type

Valgfrit

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Projektorienteret praktikforløb har til formål at give kompetencer til at
analysere effekter og realiserbarhed såvel som formulere og udvikle
strategier og indsatser for bæredygtig omstilling med udgangspunkt i
aktuelle problemstillinger i offentlige organisationer, private
virksomheder, rådgivere, brancheorganisationer o. lign. Projektet
udvikles og udføres i tæt samarbejde mellem den studerende,
praktikvært og projektvejleder på RUC og lægger sig tematisk op af
arbejdsopgaver udført i praktikforløbet.
Viden, færdigheder og kompetencer:
• kan udvælge viden for at analysere, vurdere og skabe grundlag
for at formulere strategier og indsatser for at fremme
bæredygtig omstilling i relation til praktikforløbet
• kan formulere udfordringer for bæredygtig omstilling relateret
til praktikforløbet som faglige problemstillinger og anlægge et
helhedsorienteret perspektiv på strategier og indsatser for
omstilling
• kan identificere, analysere og udvikle løsninger på konkrete
praktiske problemstillinger ved hjælp af teorier, begreber og
metoder for bæredygtig omstilling

Læringsmål

• kan formidle videnskabelig såvel som praksisrelateret viden om
strategier og indsatser for bæredygtig omstilling og indgå i
dialog med såvel eksperter som lægfolk omkring udførelse af
konkrete omstillingstiltag
• kan på et tværvidenskabeligt grundlag kombinere
samfundsvidenskabelige og tekniske-naturvidenskabelige
teorier og metoder i analyser af bæredygtig omstilling
• kan indgå i tværfaglig dialog og samarbejde med involverede
parter for at udvikle visioner, indsatser og strategier for
bæredygtig omstilling
• kan selvstændigt udvikle egen faglighed på baggrund af en
kritisk refleksion over kompetencer forbundet med
praktikforløbet, faglige diskussioner med fagfæller i
praktikforløb og give konstruktiv feedback i forhold til målet
med at anbefale og udvikle strategier og indsatser for
bæredygtig omstilling.

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve
Prøveform

Det skriftlige produkt skal være på 81.600-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
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indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige
produkt og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle.
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Speciale i bæredygtig omstilling

Oversættelse af navn

Thesis in sustainable transition

Form

Speciale

Type

Obligatorisk

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Specialet har til formål at give kompetencer til at styre miljø- og
ressourcerelaterede projekter og skabe løsninger på miljø- og
ressourceproblemer gennem udvikling af strategier og indsatser for
bæredygtig omstilling i dialog med berørte parter og/eller bidrage til
videnskabelig viden på feltet.
Viden, færdigheder og kompetencer:
• kan udvælge forsknings- og praksisbaseret viden til at
analysere, evaluere og udvikle visioner, strategier og indsatser
relateret til miljø- og ressourceproblemer

Læringsmål

• kan integrere viden om international, national og lokal
planlægning og regulering i forhold til at vurdere vilkår og
potentialer for at fremme bæredygtig omstilling
• kan selvstændigt igangsætte, planlægge og gennemføre en
empirisk baseret undersøgelse af et afgrænset problemfelt med
henblik på at analysere muligheder og barrierer for at realisere
miljø- og udviklingsinitiativer
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• kan udvælge og argumentere for relevans af teorier, begreber
og metoder ved empirisk baserede analyser af problemstillinger
relateret til bæredygtig omstilling
• kan kritisk vurdere egne og andres empiriske undersøgelser
• kan analysere og vurdere etiske og andre effekter af regulering
og planlægning såvel som udvikle visioner, strategier og
indsatser rettet mod bæredygtig omstilling
• kan indgå i tværfaglig dialog og samarbejde med fagfæller og
berørte parter om at formulere visioner, strategier og indsatser
for bæredygtig omstilling
• kan styre miljø- og ressourcerelaterede problemstillinger og
identificere indsatser og løsninger til at fremme bæredygtig
omstilling med udgangspunkt i problemorientering,
tværfaglighed, og et helhedsorienteret perspektiv
• kan udvikle ny viden om bæredygtig omstilling ved at
kombinere indsamlet empiri med metoder, teorier og begreber
inden for både samfundsvidenskaberne og det teknisknaturvidenskabelige felt
• kan selvstændigt formulere mål for ønsket tværfaglig profil,
tage ansvar for egen læring og reflektere over behov for viden,
færdigheder og kompetencer for at styre mod specialisering i
bæredygtig omstilling samt bidrage selvstændigt til faglige
diskussioner med fagfæller og give konstruktiv feedback i
forhold til at anbefale og udvikle strategier og indsatser for
bæredygtig omstilling

Prøveform
Speciale med mundtligt forsvar.
Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der
har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet
om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes
som gruppeprøver.

Prøveform

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.
Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4
studerende.
Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 96.000-182.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 96.000-182.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 100.800-223.200 tegn inkl.
mellemrum.
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- 4 studerende have et omfang på 100.800-223.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på
dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Eksperimentelt speciale i bæredygtig omstilling

Oversættelse af navn

Experimental master thesis in sustainable transition

Form

Eksperimentelt speciale

Type

Valgfrit

ECTS

45 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Det eksperimentelle speciale har til formål at give kompetencer til at
styre miljø- og ressourcerelaterede projekter og skabe løsninger på miljøog ressourceproblemer gennem udvikling af strategier og indsatser for
bæredygtig omstilling i dialog med berørte parter. Det eksperimentelle
speciale har desuden til formål at give kompetence til at designe og
gennemføre et dataindsamlingsforløb der kan tilvejebringe et målrettet
empirisk datagrundlag for at vurdere og udvikle potentielle
løsningsforslag.

Læringsmål
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• kan udvælge forsknings- og praksisbaseret viden til at
kortlægge, analysere, evaluere og udvikle visioner, strategier og
indsatser relateret til miljø- og ressourceproblemer
• kan integrere viden om international, national og lokal
planlægning og regulering i forhold til at vurdere vilkår og
potentialer for at fremme bæredygtig omstilling
• kan kritisk vurdere eksisterende datagrundlag og målrette og
udvikle specialets bidrag til forskningsbaseret viden inden for
det valgte problemfelt
• kan selvstændigt igangsætte, planlægge og gennemføre en
empirisk undersøgelse af et afgrænset problemfelt med henblik
på at analysere muligheder og barrierer for at realisere miljøog udviklingsinitiativer
• kan udvælge og argumentere for relevans af teorier, begreber
og metoder ved empiriske analyser af problemstillinger
relateret til bæredygtig omstilling
• kan kritisk vurdere egne og andres empiriske data og analyser
• kan analysere og vurdere etiske og andre effekter af regulering
og planlægning såvel som etablere datagrundlaget for at
udvikle visioner, strategier og indsatser rettet mod bæredygtig
omstilling
• kan indgå i tværfaglig dialog og samarbejde med fagfæller og
berørte parter om at etablere datagrundlag og analyser som
grundlag for at formulere visioner, strategier og udvikle
indsatser for bæredygtig omstilling
• kan styre miljø- og ressourcerelaterede problemstillinger og
identificere indsatser og løsninger til at fremme bæredygtig
omstilling med udgangspunkt i problemorientering,
tværfaglighed, og et helhedsorienteret perspektiv
• kan selvstændigt formulere mål for ønsket tværfaglig profil,
tage ansvar for egen læring og reflektere over behov for viden,
færdigheder og kompetencer for at styre mod specialisering i
bæredygtig omstilling samt bidrage selvstændigt til faglige
diskussioner med fagfæller og give konstruktiv feedback i
forhold til at anbefale og udvikle datagrundlag for strategier og
indsatser for bæredygtig omstilling.

Prøveform
Speciale med mundtligt forsvar

Prøveform

Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der
har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller har anmodet
om individuel prøve. Øvrige mundtlige specialeprøver afholdes
som gruppeprøver.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
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specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.
Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4
studerende.
Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 120.000-223.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 120.000-223.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 132.000-244.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 132.000-244.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på
dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 45 minutter.
Ved 2 studerende 90 minutter.
Ved 3 studerende 110 minutter.
Ved 4 studerende 130 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

8. Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Planlægning og Geografi
2. juli 2021
.
Studieordningen og væsentlige ændringer heraf er drøftet med censorformandskab og aftagerpanel.

28

8.2 Godkendt af dekan og prodekan
Godkendt af dekan og prodekan for Institut for Mennesker og Teknologi
4. november 2021
.

8.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen
4. november 2021
.
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