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Denne studieordning er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) med eventuelle senere ændringer og Roskilde
Universitetets fælles uddannelsesregler af 5. juli 2018 med eventuelle senere ændringer.
Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2019, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1.
september 2019 – se eventuelle overgangsregler i pkt. 5.2.
Studieordningsændringer, der har virkning for et efterårssemester, har også virkning for de kontrakter, der indgås senest
15. maj med henblik på igangsættelse af specialearbejdet pr. 1. august samme år.
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1. Om uddannelsen
1.1 T
Titel
itel
Uddannelsen er en tværfaglig uddannelse, som består af studier af 2 fag: Plan, By og Proces og Geografi. Uddannelsen
giver den studerende ret til at anvende titlen cand.soc. i Plan, By og Proces og Geografi
Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Social sciences in Planning Studies and Geography

1.2 Uddannelsens formål og k
kompetencepr
ompetenceprofil
ofil – faglig
faglige
e og erhv
erhvervsr
ervsrel
ele
evante k
kompetencer
ompetencer
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen § 3 giver uddannelsen den studerende, viden, færdigheder og
kompetencer inden for:
samfundsvidenskabelige planlægningsteorier og planlægningsparadigmer. Uddannelsen giver den studerende
kvalifikationer til at varetage analyse- og planopgaver i lokalområder med fokus på fornyelse og udvikling. Den
studerende skal kunne analysere og udarbejde planprocesser og planstrategier ud fra viden om urbanisering, byliv,
hverdagsliv, politiske, sociale og økonomiske processers samspil, dynamik og konsekvenser for menneskers levevilkår i
forskellige rumlige skalaer. Den studerende introduceres til strategier og metoder til inddragelse af aktører, borgere og
interessenter samt disses viden og hverdagslivserfaring. Den studerende skal på et tværvidenskabeligt grundlag blive i
stand til at omsætte viden til analyser og design af planer og processer inden for planfelter som by-, regional- og statslig
planlægning, byfornyelse, lokalsamfundsarbejde, samt til design af forskellige plantyper, med særligt fokus på rumlige
dimensioner af kultur og samfund.
Uddannelsen kvalificerer til at arbejde inden for:
• Organisationer og virksomheder, der varetager rådgivning og konsulentopgaver i relation til planlægning af byog regionaludvikling, hvor geografiske kompetencer og forståelse for samfundets rumlige dimensioner er af
betydning.
• Planlægning af byen og regionaludvikling i såvel offentligt som privat regi. Herunder kommuner, regioner,
statslige og andre offentlige planmyndigheder, byfornyelsessekretariater, boligselskaber, private rådgivere,
byudviklingsselskaber, sociale entreprenører og interesseorganisationer samt forsknings- og
undervisningsinstitutioner.

Viden:
• Forskningsbaseret viden om samfundsmæssige og lovgivningsmæssige rammer for by- og lokaludvikling, samt
videnskabelige teorier og metoder til vidensindsamling, analyse og design af planer og planprocesser.
• Forskningsbaseret indsigt i proaktive udviklingsstrategier for lokalsamfund, byer og regioner, der bygger på
sociale, økologiske og demokratiske værdier.
• Forståelse for hvordan urbanisering, byliv, hverdagsliv, politiske, sociale og økonomiske processers har
betydning for menneskers levevilkår i forskellige rumlige skalaer.
• Skal kunne forstå og reflektere over hvorledes samfundets geografiske kontekst (fysisk) hænger sammen med
konkrete planlægningsproblemstillinger.
• Skal på et videnskabeligt grundlag kunne identificere problemstillinger og gennemføre analyser af politik,
planlægning og teknologisk forandring i relation til samfundets rumlige dimensioner.
• På videnskabeligt grundlag kunne vurdere og reflektere over anvendelse af fagenes teorier i udvikling og
implementering af helhedsorienterede planstrategier, der går på tværs af sektorer. Herunder metoder til
identifikation og aktiv inddragelse af borgere, under stillingtagen til udfordringer i relation til politiske og
administrative udfordringer.

Færdigheder:
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• Udvælge og anvende begreber og metoder inden for planlægningsteori, participation, byudviklingsteori mv. i
analyser af udviklingstiltag og evner til at omsætte teorierne til konkrete løsningsmodeller og
formidlingsaktiviteter.
• Identificere, analysere og vurdere geografiske forholds betydning for planlægning på et tværfagligt grundlag
og foreslå løsningsstrategier.
• Indsamle, vurdere og anvende viden og data fra såvel videnskabelige som andre relevante kilder til formidling,
planlægning og design af konkrete løsninger.
• Formidle planlægnings- og geografirelateret viden og indgå i dialog med såvel eksperter som lægfolk i
formulering af problemstillinger og i opstilling og vurdering af løsningsforslag og handlestrategier.
• Formidle viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister.

Kompetencer:
• Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt arbejde med henblik på at udvikle konkrete
løsningsmodeller i relation til planlægning af by- og regionaludvikling. Herunder styre og lede tværfaglige
projekter og påtage sig professionelt ansvar.
• Indgå i dialog med samfundsmæssige aktører, samt formidle relevant viden og indgå i samarbejde om
strategier for løsninger.
• Kontekstualisere geografiske problemstillinger i relation til konkrete planlægningsopgaver og tænke på tværs
af rumlige og tidslige skalaer.
• Arbejde tværfagligt og projektorienteret med byfornyelse, udvikling af boligområder og lokalsamfundsarbejde,
miljøplanlægning, herunder særligt indsatser, der går på tværs af statslige og kommunale sektorforvaltnings
og ressortopdelinger og forskellige skalaer (fra beslutningsniveauet til borgernes konkrete hverdag).
• Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige, og forudsætter nye løsningsmodeller.
• Tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

1.3 Spr
Sprog
og
Uddannelsen udbydes på dansk med dele af undervisning og pensum på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

1.4 Adg
Adgangskr
angskrav
av
Fremgår af universitetets hjemmeside.

1.5 Normering og vvarighe
arighed
d
Uddannelsen er normeret til 120 ECTS og tilrettelagt med henblik på 2 års fuldtidsstudie.

1.6 Studienæ
Studienævn
vn og censork
censorkorps
orps
Uddannelsen hører under studienævn for Studienævn for Planlægning og Geografi.
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for TekSam Teknologisk-Samfundsvidenskabelig
Planlægning. Uddannelseselementer for Geografi hører under censorkorpset for Geografi.
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1.7 Ho
Hovvedomr
dområdetilknytning
ådetilknytning
Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde.
Uddannelseselementerne for Geografi hører under det naturvidenskabelige hovedområde.

2. Uddannelsens forl
forløb
øb
2.1 1. semester

1. semester
Plan, By og Pr
Proces
oces
Formål

Formålet med semesteret er en indføring i de sociale, politiske, kulturelle, økonomiske og teknologiske vilkår for
planlægning og centrale metoder og redskaber i forskellige plantyper og processer. Den studerende skal kunne anvende
eller afprøve sin teoretiske viden gennem at omsætte den til analyser eller design af planprocesser og planer inden for
et eller flere af fagets planlægnings- og genstandsfelter. I semesterets projektarbejde skal den studerende kunne
omsætte relevante teorier og metoder til analyser eller design af planprocesser og planer inden for fagets forskellige
genstands- og praksisfelter.

Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
• Fagprojekt i Plan, By og Proces (15 ECTS)
• Vilkår for og perspektiver på planlægning (10 ECTS)
• Metoder til planlægning (5 ECTS)

Titel

Fagpr
agprojekt
ojekt

Seneste ændring

1/9-2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
• Om centrale områder af videnskabelig planteori eller praktiske
planfelter og planprocesser baseret på international forskning
på højeste niveau.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Om hvordan man kan identificere og diskutere det
datamateriale der ligger til grund for analysen eller designet.
• Færdigheder:
• Til selvstændigt, og på et tværvidenskabeligt grundlag, at
gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af en planfaglig
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problemstilling med enten et mere teoretisk-analytisk eller et
mere praktisk-anvendelsesorienteret sigte.
• Til at udtrykke sig klart og differentieret under anvendelse af
relevante faglige begreber og i overensstemmelse med
videnskabelige krav og normer.
• Kompetencer:
• Til selvstændigt at begrunde og diskutere den valgte
faglitteraturs relevans og værdi i forhold til belysningen af den
valgte problemstilling og den valgte planpraksis.
• Til selvstændigt at kunne identificere og diskutere indholdet i
analyser eller designs datamateriale.
• Til at formidle og diskutere projektets resultater og forslag på
en videnskabelig måde.
• Til at demonstrere anvendelse af planfaglige redskaber og
metoder, herunder design- og visualiseringsteknikker.

Overordnet indhold

Den studerende skal omsætte relevante teorier og metoder til analyser
eller design af planprocesser og planer indenfor fagets forskellige
genstands- og praksisfelter.

Undervisnings- og arbejdsform

Gruppearbejde

Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have
deltaget i intern evaluering. Ved den interne evaluering får
projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en
opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at opkvalificere
projektets samlede design, problemformulering og besvarelse af denne.
Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse, der skal
have et omfang på minimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum og må
have et omfang på maksimalt 48.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver,
der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg. Mundtlig feedback forberedes til
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
opponentgruppen.
Omprøve:
Studerende, der ikke deltager i den interne evaluering, skal i stedet
aflevere en skriftlig feedback af opponentgruppens projektbeskrivelse til
opponentgruppen og egen vejleder.
Den skriftlige feedback skal have et omfang på minimum 7.200 antal
tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 9.600 antal
tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene,
afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.
Prøveformer
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Pr
Prø
øveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport og eventuelt supplerende materiale. I prøven
indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er
relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert
individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til
5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de
studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapportenprojektmodulet
faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 156.000 og maksimum 204.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 192.000 og maksimum 240.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 240.000 og maksimum 288.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 264.000 og maksimum 312.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 264.000 og maksimum 312.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
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Titel

Vilkår for og perspektiv
perspektiver
er på planlægning

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden:
• Forskningsbaseret viden om sociale, politiske, kulturelle,
økonomiske og teknologiske vilkår for planlægning.
• Færdigheder:
• Kan indgå i tværfaglige, komplekse og forhandlingsbaserede
planprocesser, herunder at kunne indgå i arbejdet med at
initiere, koordinere og implementere strategier på baggrund af
en helhedsforståelse af planfaglige problemkomplekser.
•
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan indgå tværfaglig analytisk i planarbejdet med brug af
diverse tekniske og designorienterede formidlingsredskaber.
• Kompetencer:
• Til at indgå i dialog mellem ofte konfliktuelle parter for at finde
frem til fælles handlingsforslag.
• Til systematisk at fremstille problemstillingers vidensgrundlag
og handlingsrammer.
• Til at formidle strategier, ideer og viden, hvor brug af diverse
visuelle fremstillingsmæssige muligheder udnyttes.

Kurset sigter mod, at den studerende oparbejder en kritisk og kvalificeret
indsigt i de komplekse sociale, politiske, kulturelle, økonomiske og
teknologiske vilkår for planlægning og planprocesser.

Overordnet indhold

Derudover skal den studerende opnå praktiske færdigheder inden for
strategiudvikling og aktionsforskningsmetoder til inddragelse af
forskellige aktører, interessenter og hverdagslivserfaringer.
Kurset lægger ligeledes vægt på, at der opnås praktiske færdigheder i
anvendelsen af planfaglige analyse, informations- og designmetoder.
Kurset er opbygget således, at især forelæsninger og læsegrupper giver
den studerende mulighed for at fordybe sig i relevante teorier. Dette
søges afprøvet og udviklet i workshops.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, læsegruppearbejde, workshops og laboratoriearbejde
(designlab).

Prøveformer
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Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 19.200 og
maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Metoder til planlægning

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Forskningsbaseret viden om centrale metoder og redskaber i
forskellige plantyper og planprocesser.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Beherske planfaglige redskaber og metoder, herunder process-,
design- og visualiseringsteknikker, og være i stand til at vurdere
og vælge anvendelsen af disse redskaber og metoder i konkrete
planlægningskontekster.
• I at kunne anvende metoder til design og visualisering af
strategier, visioner, planer og planprocesser bl.a. brug af
designlab.
• Til at omsætte viden til analyser eller design af planprocesser
og planer inden for et eller flere af fagets planlægnings- og
genstandsfelter.

Overordnet indhold

Kurset introducerer studerende til forskellige metoder for facilitering af
idégenererings-, dialog- og inddragelsesprocesser. Kurset giver
studerende indblik i designteori og -metoder samt værktøjer til selv at
anvende disse i deres opgaveløsning. Målet er at give studerende en
teoretisk såvel som praktisk forståelse af baggrunden for, intentionerne i
og anvendelsen af deltagelsesmetoder og designmetoder som f.eks.
afprøvning og prototyping med fokus på at udvikle nye, ofte disruptive og
innovative løsninger.
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Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, gruppearbejde og workshops.

Pr
Prø
øveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en powerpoint
præsentation udarbejdet af gruppen.
Prøven indledes med en præsentation fra gruppen og foregår
derefter som en dialog mellem de studerende og
bedømmer(ne). Præsentationen har en varighed af maksimalt 15
minutter.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 40 minutter.
Ved 3 eksaminander 60 minutter.
Ved 4 eksaminander 65 minutter.
Ved 5 eksaminander 75 minutter.
Ved 6 eksaminander 80 minutter.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Prøveformer
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ekstern censor.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 16.800 og
maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ekstern censor.
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2.2 2. semester

2. semester
Ge
Geogr
ografi
afi
Formål
Semesteret har til formål at give den studerende de praktiske, vidensmæssige, metodiske og teoretiske forudsætninger
for selvstændigt at kunne foretage analyser, undersøge og formidle geografiske problemstillinger. Semesteret
videreudvikler den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for arbejdet med de rumlige dimensioner af
kultur og samfund under anvendelse af relevante geografiske teorier og metoder. Den studerende skal kunne omsætte
relevante teorier og metoder til analyser af geografiske problemstillinger inden for fagets forskellige genstands- og
praksisfelter, hvilket blandt andet demonstreres i semesterets projektarbejde.
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
• Geografiske Processer (5 ECTS)
• GIS Visualisering (5 ECTS)
• Kritisk urban geografi (5 ECTS) eller Kulturlandskabets geografi (5 ECTS)
• Fagprojekt i Geografi (15 ECTS) eller Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS)

Titel

Ge
Geogr
ografisk
afiske
e pr
processer
ocesser (Ge
(Geogr
ografi)
afi)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Avanceret viden om geografiske processer og begreber i et
omverdensperspektiv.
• Dybere indsigt i hvordan geografiens dimensioner sammen
bidrager til at konstituere et rumligt fænomen i dets kontekst.
• Færdigheder:
• Kan anvende begreber og viden fra geografien i løsningen af
videnskabelige problemstillinger.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan vurdere og reflektere over forskelle i geografiens
dimensioner og tage kritisk stilling til betydningen af geografisk
kontekst.
• Kan formidle forståelsen af komplekse rumlige sammenhænge,
deres vidensgrundlag og praktiske perspektiver og/eller
løsninger.
• Den studerende skal kunne arbejde med forskningsbaseret
viden om geografiske processer på forskellige rumlige skalaer.
• Kompetencer:
• Kan selvstændigt systematisere komplekse rumlige
problemstillinger og inddrage relevante geografiske begreber.
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• Kan udvælge og begrunde geografiske dimensioners relevans
for bredere samfundsmæssige problemstillinger.
• Kan efter endt kursus mestre relevante faglige begreber til brug
i forbindelse med geografisk analyse i en praktisk kontekst.

Kurset giver indsigt i centrale dimensioner af geografi på et videregående
niveau, med særlig vægt på dimensionernes historie og anvendelighed.
Kurset sigter mod at give den studerende en solid erfaring med
geografien som en kontekst og omverdensvidenskab.

Overordnet indhold

Kurset giver den studerende dybere indsigt i, hvad geografi bidrager med
når man studerer og analyserer et givent fænomen. Kurset præsenterer
det geografiske bidrag som et grundlæggende omverdensperspektiv med
præcisering af betydningen af såvel fænomenets og vidensproduktionens
relation til kontekst.
I dette kursus præsenteres en række af geografiens centrale teorier og
begreber og disses anvendelighed og begrænsninger i praksis.
Ved hver kursusgang udforskes hvordan disse fænomener/begreber
indgår i det geografiske omverdensperspektiv, og reflekteres over,
hvordan de indgår i forskellige måder at lave geografi på.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, læsekredse og øvelser.

Pr
Prø
øveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en rapport udarbejdet af
gruppen.
Prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-8 studerende.

Prøveformer

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-36.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 36.000-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 48.000-72.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 48.000-72.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 48.000-72.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 48.000-72.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 8 studerende have et omfang på 48.000-72.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 40 minutter.
Ved 3 eksaminander 60 minutter.
Ved 4 eksaminander 80 minutter.
Ved 5 eksaminander 100 minutter.
Ved 6 eksaminander 120 minutter.
Ved 7 eksaminander 140 minutter.
Ved 8 eksaminander 160 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

GIS Visualisering

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Obligatorisk/valgfrit
Type

Kurset er hhv. obligatorisk/valgfrit alt efter, hvilken uddannelse det
indgår i. Studerende vil kunne se kursets status i oversigten over
uddannelseelementer i den konkrete studieordning.

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om digitale repræsentation af rumlige objekter og
fænomener.
• Viden om indsamling, analyse og præsentation af GeoData til
løsning af komplekse rumlige problemstillinger og
planlægningsudfordringer.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om Danmarks digitale infrastruktur på GeoData området.
• Færdigheder:
• Kan beherske relevante digitale værktøjer og teknikker til
indsamling, analyse og præsentation af GeoData.
• Kan forstå muligheder og begrænsninger i den eksisterende
digitale GeoData infrastruktur i forhold til en specifik
problemstilling samt at specificere problemspecifikke
udvidelser her til.
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• Kan anvende relevante digitale værktøjer og tekniker til
indsamling, analyse og præsentation af GeoData.I at relatere
analyser af rumlige fænomener til aktuelle geografiske
problemstillinger og udfordringer.
• Kan klart og præcist at kravspecificere rammer om rumlige
analyser.
• Kompetencer:
• Kan anvende digitale værktøjer og tekniker i løsning af
komplekse rumlige problemstillinger samt
planlægningsmæssige udfordringer.
• Kan vha. digitale værktøjer at kunne kommunikere rummelige
problemstillinger og deres løsning.

Overordnet indhold

Kurset indfører den studerende i grundlæggende digitale værktøjer og
tekniker til indsamling, analyse og præsentation af GeoData.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af et antal forelæsninger. Til en del af disse vil der være
tilknyttet øvelsesværksteder. Den studerende deltager i
øvelsesværksteder efter hver forelæsning.

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 4.800-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Prøveformer

Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed
på 28 dage inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil
fremgå af universitetets hjemmeside.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Kritisk urban g
ge
eogr
ografi
afi (Ge
(Geogr
ografi)
afi)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
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• Viden:
• Viden og kritisk indsigt i hvordan økonomiske, politiske og
kulturelle processer skaber urbane rum.
• Viden om hvordan samfundets udvikling hænger sammen med
rumlige processer på lokale, nationale og globale niveauer.
• Viden om hvordan det urbane rum formes og forandres gennem
henholdsvis strømme, mobilitet og materialitet.
• Færdigheder:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan arbejde tværfagligt og foretage avancerede analyser af
urbangeografiske problemstilligner.
• Kan anvende relevante geografiske begreber og viden i et
kritisk perspektiv og omsætte viden til løsningsforslag på
problemstillinger, der relaterer sig til byudvikling og andre
geografiske problemstillinger.
• Kompetencer:
• Kan organisere fagligt samarbejde omkring løsningsmodeller
på komplekse urbane problemstillinger relateret til relevante
geografiske begreber på forskellige skalaer.
• Kan fremstille rumlige problemstillinger samt formidle
vidensgrundlag, handlemuligheder og sammenhænge i
analysen af geografiske problemstillinger.

Formålet med dette kursus er at skabe et solidt akademisk grundlag for
kritiske urbane studier. Teoretiske perspektiver på byliv, byrum og
urbanisering adresseres, udforskes og undersøges i forhold til forskellige
interventioner i urbane processer. I en tid med intensiveret urbanisering
og akut urban krise på den globale skala, er der et behov for at forstå og
udvikle nye kritiske perspektiver på de forskelligartede sociale,
økonomiske politiske og kulturelle processer, som skaber byens rum.
Overordnet indhold

Kursus starter med en introduktion til den kritiske urbane geografi i en
bredere kontekst efterfulgt af kursusgange, der tager udgangspunkt i
forskellige perspektiver og tilgange til byen
De anvendte teorier og perspektiver er ikke kun fortolkninger af den
urbane virkelighed, men handler samtidig om hvordan byer og det
urbane liv kan forandres. Der anvendes casestudier og eksempler fra hele
verden og der opfordres til at ideer, begreber og teorier også relateres til
de studerendes egen udforskning af urbane rums problemstillinger og
igangværende projektarbejde.

Forelæsninger, læsegrupper og workshops.
Følgende punkter kan med fordel indgå i Reviewopgaven:
Undervisnings- og arbejdsform

• Motivation af valget af den/de teorier, begreber og tilgange/
metoder,der inddrages i review opgaven
• Gennemgang og diskussion af teorier og begreber, deres
udsagnskraft,styrker og svagheder, kontekstualitet, samt
relation til andre beslægtedeteorier
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• En kritisk diskussion af teoriernes og begrebernes
analytiskefrugtbarhed, udsagnskraft og relevans i forhold til
projektetsproblemfelt/det selvvalgte problem.
• Skitse til eller overvejelser over teorier og begrebers
konkreteanvendelse i projektet/det selvvalgte problem,
herunder gerne hvorledes en uddybet analyse kan bygges op fx
i form af en uddybet ogkommenteret disposition.

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i form af en reviewopgave.
Her diskuteres dele af kursuslitteraturen relateret til
semesterprojektetsproblemformulering eller en selvvalgt
problemstilling.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 16.800-60.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Kulturlandskabets g
ge
eogr
ografi
afi

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Kulturlandskabets rumlige og historiske udvikling samt aktuelle
status
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Hvorledes landskabet produceres, planlægges, forvaltes og
anvendes.
• Naturgrundlagets betydning for landskabets udvikling.
• Landdistrikts- og egnsudvikling, samt de planlovsmæssige
forudsætninger for arbejdet hermed.
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• Teorier og metoder til analyse af landskaber, kulturarv og
kulturmiljøer.
• Færdigheder:
• At kunne vurdere og reflektere over kulturlandskabets
forandring og udvikling i et rumligt, kulturhistorisk perspektiv
• At arbejde med erindringssteder, bygningsarv, kulturmiljø og
landskab i bymæssig kontekst såvel som i det åbne land.
• Selvstændigt at formulere og analysere geografisk relevante
kulturhistoriske problemstillinger på landet og i byen.
• Kompetencer:
• Til at formidle og forvalte kulturhistoriske miljøer i landskabet
(på landet såvel som i byer).
• Kompetence til at afveje benyttelses- og beskyttelsesinteresser
i landskabet. Herunder udvikle strategier for
arealudnyttelsesformer, der tilgodeser forskellige
brugergruppers interesser.
• Kan anvende og formidle sin viden i kulturinstitutioner.
Herunder at organisere og implementere undervisningsforløb i
gymnasieskolen mv.
• Kan indsamle, vurdere og behandle viden, kort og anden data
fra såvel videnskabelige som andre relevante kilder til
formidling, planlægning og design af konkrete løsninger.
• Tilrettelægge og evaluere museumsformidling,
kulturforvaltning, planlægning mv. i relevant rumlig kontekst.

Overordnet indhold

Kurset sigter mod at bibringe de videnskabelige, tekniske og
formidlingsmæssige kvalifikationer der kræves for selvstændigt at kunne
foretage analyser, undersøge, formidle rumlige, kulturhistoriske
problemstillinger i landskabet (på landet såvel som i byer). Den
studerende introduceres til teorier og metoder til analyse af landskabet,
kulturarv, kulturmiljøer og erindringssteder hvor planlægningen og
forvaltningen af landskabet indgår centralt i problemstillingen og i
forståelsen.

Forelæsninger og/eller læsegrupper og workshops

Undervisnings- og arbejdsform

Logbogen er løbende udarbejdet med egne noter og observationer om
kursuslitteratur mm., og skal som minimum forholde sig til 80% af
kursusgangene.
Posteren udarbejdes individuelt og adresserer en selvvalgt faglig relevant
problemstilling i forhold til kursets læringsudbytte/
bedømmelseskriterier.

Prøveformer

Pr
Prø
øveform
Individuel mundtlig prøve baseret på baseret på en bunden
opgave. Opgaven består af en selvproduceret logbog samt en
selvproduceret poster.
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Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på 4.800-14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
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.

Titel

Fagpr
agprojekt
ojekt (Ge
(Geogr
ografi)
afi)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden: o
• Viden om den nyeste internationale forskning på højeste
niveau og dennes praktiske anvendelighed i analysen af emnet.
• Viden om muligheder og begrænsninger i geografiske metoders
anvendelighed i analysen af rumlige problemstillinger.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om geografisk relevante dataproduktionsmetoder og om
hvordan man kan identificere og diskutere analysens
datamateriale.
• Færdigheder:
• Kan selvstændigt, og på et tværvidenskabeligt grundlag,
gennemføre en undersøgelse af en relevant geografisk
problemstilling..
• Kan udtrykke sig klart og differentieret under anvendelse af
relevante faglige begreber og i overensstemmelse med
videnskabelige krav og normer.
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• Kan formidle og diskutere projektets resultater og forslag på en
videnskabelig måde.
• Kompetencer:
• Kompetencer til at begrunde og diskutere den valgte
faglitteraturs relevans og værdi i forhold til belysningen af den
valgte problemstilling og den valgte case.
• Kompetncer til at kunne identificere og diskutere indholdet i
analyser eller designs og datamateriale.
• Kompetencer til at demonstrere anvendelse af geografiske
redskaber og metoder.

Den studerende skal omsætte relevante teorier og metoder til analyser
inden for fagets forskellige genstands- og praksisfelter.
Overordnet indhold

Det tilstræbes at projektet relaterer sig til de særlige faglige tilgange, der
er knyttet til kombinationsuddannelsen kombinationsfag.
Studerende deltager ligeledes undervejs i intern evaluering.

Undervisnings- og arbejdsform

Gruppearbejde, vejledning.

Forudsætning for deltagelse

Hvis en projektgruppe ikke har deltaget i projektgruppedannelsen skal
gruppen aflevere mellem 9.600 og 12.000 tegn om projektets
problemstilling, emne etc. samtidig med vejlederansøgningen. Det er en
forudsætning for at der kan tildeles en vejleder.

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse i intern evaluering.
Studerende der ikke deltager tilfredsstillende i intern evaluering skal
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen udforme et dokument med et omfang på mindst 9.600 og højst 14.400
tegn inkl. mellemrum, hvor eget og opponentgruppens bidrag
sammenlignes og kommenteres.

Pr
Prø
øveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår
individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant
for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt
oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De
individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de
studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapportens faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte
studerendes mundtlige præstation.
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Grupperne kan bestå af 2 til 7 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 110.400 og maksimum 151.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 141.600 og maksimum 182.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 172.800 og maksimum 213.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 204.000 og maksimum 244.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 204.000 og maksimum 244.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 7 studerende minimum 204.000 og maksimum 244.800 antal
tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og
andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
For grupper af 7 studerende 135 minutter. Stave- og
formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Kursusmateriale
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Pr
Projektorienter
ojektorienteret
et pr
praktikforl
aktikforløb
øb (Ge
(Geogr
ografi)
afi)

Seneste ændring

2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Praktikforløb.

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Gennem praktikforløbet tilegner den studerende sig begreber
og metoder til at beskrive, forstå, analysere, vurdere relevante
rumlige problemstillinger i praksis.
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• Den studerende opnår dybere indsigt i mødet mellem fagets
teorier, metoder og begreber sammenholdt med fagområdets
praksis.
• Færdigheder:
• Den studerende opnår praktiske færdigheder til at kunne
beskrive, analysere og diskutere konkrete praktiske
problemstillinger ved hjælp af fagets teorier, begreber og
metoder.
• Den studerende tilegner sig færdigheder i at kunne finde,
vurdere og anvende relevante kilder og litteratur til løsning af
konkrete problemstillinger.
• Den studerende opnår praksiserfaring i at kunne formidle
viden, planlægge og indgå i dialog med såvel eksperter som
samfundsaktører omkring udførelse af konkrete opgaver under
inddragelse af geografisk viden og metode.
• Kompetencer:
• Den studerende opnår praksisrettet kompetence til at kunne
indgå i udarbejdelse af løsningsstrategier med udgangspunkt i
kritisk anvendelse af geografiens teorier og metoder.

Praktikstedet kan være en virksomhed, en offentlig forvaltning, en
organisation eller lignende, der beskæftiger sig med opgaver, der er
relevante for kandidatuddannelsen, og som repræsenterer en mulig
erhvervsfunktion.
Overordnet indhold

Studienævnet fastsætter nærmere regler for forløbet. Studieleder skal
godkende praktikstedet forud for praktikkens begyndelse. Praktikken
skal minimum have omfang af 400 timer inkl. ca. 100 timer til
projektskrivning og eksamen. Den studerende tilrettelægger selv forløbet
inden for studieordningens rammer. Forløbet foregår under vejledning på
såvel praktiksted som på uddannelsen og afsluttes med udarbejdelse af
en praktikrapport.

Praktik og vejledning.

Undervisnings- og arbejdsform

Forudsætning for deltagelse

Prøveformer

Praktikrapporten bygges op på samme måde som en traditionel
projektrapport, hvor vægtningen af operationaliseringen af teorier og
metoder er i centrum. Der ud over afsluttes rapporten med en refleksion
over læringsudbytte ved praktikforløbet. Det anbefales at den studerende
i praktikrapporten inddrager metoder og teorier fra beggefag, dog med
hovedvægt i Geografi.

Praktikaftale med minimum 300 timers praktik.

Pr
Prø
øveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport. Ved
eksamen tages der udgangspunkt i den studerendes
praktikprojektrapport og eventuelle bilag afleveret samtidig
med praktikprojektportfolioen.
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Prøven starter med et oplæg inden for et selvvalgt emne, der er
relevant for problematikken belyst i praktikprojektrapporten.
Oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min.
Oplægget efterfølges af en dialog mellem den studerende og
bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
praktikprojekrapportens fagområde(r).
Omfangskravene for praktikprojektrapporten er minimum
48.000 og maksimum 144.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

2.3 3. semester

3. semester
Plan, By og Pr
Proces
oces og Ge
Geogr
ografi
afi
Formål
Semesterets formål er at den studerende opnår kompetence til at forholde sig videnskabeligt reflekteret
til en selvvalgt planfaglig problemstilling inden for et særligt område af planteori eller planpraksis. Den
studerende skal selvstændigt være i stand til at gennemføre en analyse ud fra videnskabelige kriterier
eller kunne opstille videnskabeligt begrundede handleforskrifter eller design inden for et planfagligt
problemfelt, i relation til geografis faglighed, og indenfor dette kunne syntetisere og fortolke enkeltdele
til helheder. Den studerende skal endvidere være i stand til at arbejde videnskabeligt reflekteret og
metodisk avanceret med en planteoretisk eller planpraktisk problemstilling og kunne inddrage sin viden
fra Geografi.
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Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
Plan, By og Pr
Proces
oces
• Metoder i kontekst (5 ECTS)
• Profilkursus (5 ECTS)
• Kursus (valgkursus): Planlægning i kontekst (5 ECTS) eller 5 ECTS studieaktivitet på øvrige fag på RUC eller
anden uddannelsesinstitution. Der skal i hvert tilfælde søges om forhåndsgodkendelse i studienævnet
Ge
Geogr
ografi
afi
• Geografisk feltmetoder (5 ECTS)
• 2 valgfrie kurser a 5 ECTS
◦ Fieldcource ( 5 ECTS )
◦ Specialiseringskursus (5 ECTS)
◦ 5 ECTS studieaktivitet på øvrige fag på RUC eller anden uddannelsesinstitution. Der skal i hvert
tilfælde søges om forhåndsgodkendelse i studienævnet.

Titel

Metoder i k
kontekst
ontekst

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Forskningsbaseret viden om aktører og interessenter i
planlægningsforløb og kendskab til centrale metoder og
redskaber, der indgår i planprocessers forskellige faser
• Færdigheder:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Til at anvende metoder og redskaber i tværfaglige, komplekse
og forhandlingsbaserede planprocesser, herunder at indgå i
arbejdet med at kunne initiere, koordinere og implementere
planprocesser på baggrund af en kontekstsensitiv
helhedsforståelse af et planfagligt problemkompleks.
• Til at udtrykke sig klart og differentieret under anvendelse af
relevante faglige begreber og i overensstemmelse med
videnskabelige og planfaglige krav og normer.
• Kompetencer:
• Den studerende kan indgå tværfagligt analytisk i planarbejdet.
• Den studerende kan forstå og videreformidle en bred vifte af
metodiske redskaber, herunder andre fagligheders tilgang til
planlægningsfeltet.

Overordnet indhold

Overordnet forståelse af og erfaring med forskellige metoders
muligheder og begrænsninger i planpraksis.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, gruppearbejde og workshops.
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Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse
Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
• Minimum 80% fremmøde til kursusundervisningen
• Deltagelse i en minimum en mundtlig fremlæggelse i løbet af
kurset.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Består den studerende ikke den aktive, tilfredstillende og regelmæssige
deltagelse udgør omprøven en essay-opgave på 19.200 - 24.000 tegninkl.
mellemrum, hvor den studerende skal inddrage elementer fra store dele
af pensum for at blive indstillet til eksamen.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Pr
Prø
øveform
Gruppebaseret skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling godkendt af underviser.
Hjemmeopgaven kan udarbejdes i en gruppe på op til 6
studerende.
Hjemmeopgaven skal være individualiseret.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal for:
- 2 studerende have et omfang på minimum 38.400 og
maksimum 48.000 antal tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på minimum 60.000 og
maksimum 72.000 antal tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på minimum 60.000 og
maksimum 72.000 antal tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på minimum 60.000 og
maksimum 72.000 antal tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på minimum 60.000 og
maksimum 72.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Pr
Profilkursus
ofilkursus (Plan, By og Pr
Proces)
oces)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus
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ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden og indsigt i komplekse planlægningsteorier og aktuelle
byplanmæssige problemstillinger
• Viden om metoder og analysestrategier til praksisnære studier
af komplekse planlægningsprocesser
• Færdigheder
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at vurdere relevansen af teorier, metoder og
analysestrategier i forhold til komplekse
planlægningsspørgsmål
• Kompetencer
• Evne til at reflektere over egne læreprocesser, sammenhænge i
tværfaglige uddannelsesforløb og faglig progression
• Evne til at udtrykke sig klart og differentieret under anvendelse
af relevante faglige begreber og i overensstemmelse med
videnskabelige krav og normer

Kurset giver indsigt og viden inden for særlige områder af videnskabelig
planteori og planpraksis og inden for metodologiske tilgange til
samarbejde med praksis.

Overordnet indhold

Kurset har til formål at skærpe de studerendes arbejde med udviklingen
af deres færdige kandidatprofil og at forberede de studerende på
specialearbejdet og understøtte projektorienterede praktikforløb.
På kursusgangene behandles dels udvalgte planlægningsteorier og
aktuelle planspørgsmål dels mere metodiske problemstillinger med
særligt henblik på projektorienterede praktikforløb og forberedelse af
specialer. Der arbejdes løbende med øvelser i grupper med udvikling af
portfolioer. Kurser afsluttes med et seminar, hvor de studerende
fremlægger og giver feedback til hinanden.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, workshops og gruppearbejde.

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig portfolio.

Prøveformer

Portfolioen består af 4 til 6 skriftlige produkter, som helt eller
delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Det samlede omfang af portfolioen er minimum 12.000 og
maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
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illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets
hjemmeside.
Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside
inden kursets begyndelse.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Planlægning i k
kontekst
ontekst (Plan, By og Pr
Proces)
oces)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkurser

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om teoretiske og praksisnære byplanmæssige
problemstillinger, herunder problemstillinger knyttet til
planfelter som fx bæredygtighed, mobilitet, performativitet,
byer og boliger. Problemstillingerne kan knyttes an til både
nationale og internationale skalaer.
• Viden med henblik på at indgå i tværfaglige, komplekse og
forhandlingsbaserede planprocesser.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder:
• I at udtrykke sig klart og differentieret under anvendelse af
relevante faglige begreber og i overensstemmelse med
videnskabelige krav og normer
• I at kunne perspektivere resultaterne af en studeret planfaglig
problemstilling i en større faglig, professionel eller
samfundsmæssig sammenhæng
• Kompetencer:
• Til at arbejde tværfagligt analytisk med planfaglige
problemstillinger.
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• Til at kunne fremstille problemstillingers vidensgrundlag og
handlingsrammer systematisk.

Kurserne giver dybere indsigt og viden inden for særlige omra?der af
videnskabelig planteori eller særlige praktiske planfelter og
planprocesser og de komplekse vilka?r herfor.
Overordnet indhold

Kursusgangene dykker dybere ned i temaer som f.eks. byer, boliger,
mobilitet, performativitet eller bæredygtighed.
Studienævnet udvælger i forlængelse af uddannelsens overordnede
formål de for uddannelsen relevante valgfrie kurser.
Specifikt indhold for de konkrete aktiviteter kan findes på study.ruc.dk.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, workshop og gruppearbejde.

Pr
Prø
øveform 1
Gruppebaseret skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven kan udarbejdes i en gruppe på op til 6
studerende.
Hjemmeopgaven skal være individualiseret.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal for:
- 2 studerende have et omfang på minimum 24.000 og
maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på minimum 28.800 og
maksimum 33.600 antal tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på minimum 28.800 og
maksimum 36.000 antal tegn inkl. mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på minimum 33.600 og
maksimum 43.200 antal tegn inkl. mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på minimum 33.600 og
maksimum 43.200 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Pr
Prø
øveform 2
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af et design (udviklet i
forbindelse med kurset) udarbejdet af gruppen.
Prøven indledes med en præsentation fra gruppen og foregår
derefter som en dialog mellem de studerende og
bedømmer(ne). Præsentationen har en varighed af maksimalt 10
minutter.
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Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 50 minutter.
Ved 3 eksaminander 75 minutter.
Ved 4 eksaminander 90 minutter.
Ved 5 eksaminander 100 minutter.
Ved 6 eksaminander 105 minutter.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Ge
Geogr
ografisk
afisk feltmetoder

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Har teoretisk såvel som praktisk viden og forståelse om
feltmetoder og geografisk dataproduktion ved analysen af
rumlige problemstillinger.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Har teoretisk og praktisk viden om design af
dataproduktionsprocesser som baggrund for en samlet
analyseproces
• Besidder en dybdegående forståelse for muligheder og
begrænsninger i feltmetoder og tilgange i konkretkontekstuelle studier.
• Færdigheder:
• Kan planlægge, konstruere og gennemføre kvalitativ som
kvantitativ dataproduktion.
•
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• Den studerende vil kunne skabe kortlægning af egne
observationer samt andre data
• Kan formidle, vurdere og diskutere empiriske resultater på en
videnskabelig måde.
• Kompetencer:
• Den studerende kan selvstændigt planlægge og skabe egen
geografisk data ved hjælp af relevante metoder.
• Den studerende kan reflektere kritisk over sammenhængen
mellem empiri, metode, kontekst, rumlighed og analyse.
• Har kompetencer til at tilrettelægge, udføre og efterbearbejde
egne feltstudier og herunder vurdere de anvendte metoders
relevans

Overordnet indhold

Det overordnede formål med kurset er, at udstyre den studerende med
solid kompetence til at vurdere og udvælge relevante feltmetoder. Kurset
sigter mod at give studerende en avanceret teoretisk forståelse for
produktionen og analysen af geografisk forankrede observationer. Den
studerende skal opnå en solid, forskningsbaseret forståelse af hvorledes
egen faglighed og valgte metoder bidrager til løsningen af konkrete
analyseopgaver. Gennem kurset arbejdes der med videregående
kvantitative og kvalitative geografiske metoder, ligesom der arbejdes
med kortlægning af resultater og data.

Undervisnings- og arbejdsform

Arbejdsformen er en blanding af forelæsninger, praktiske øvelser og
selvstændigt (felt)arbejde.

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse
Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

• Udarbejdelse af portfolio med 3 mindre opgaver.
• Et mindre skriftligt arbejde består i denne forbindelse på
maksimalt 16.800 tegn inkl. mellemrum), indeholdende
minimum optegnelser i feltdagbog, feltprotokol, fremstilling af
producerede data samt relevant analyse. Mindre skriftlige
arbejder kan indeholde kort, grafer og andre relevante
visualiseringer.
Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan
ikke erstattes af en prøve. Ovenstående kan derfor ikke erstattes at en
omprøve.

Prøveformer

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i form af en individuel
feltarbejdsprotokol, der skal indeholde beskrivelse af
problemfelt, kortfattet litteraturstudie af problemfeltet,
disponering af 7 dages feltarbejde, dataproduktions- eller
indsamlingsprotokol samt en analyseplan, der leder frem mod
databearbejdning.

29

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 10 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fiel
Fieldcourse
dcourse

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valg kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Den studerende har viden om kontekstens og kompleksitetens
betydning for det geografiske feltarbejde.
• Har viden om samspillet mellem teori, empiri og metode i en
konkret geografisk kontekst.
• Har viden om relevante medier i forbindelse med formidlingen
af geografisk viden.
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan anvende begreberne repræsentation, rumliggørelse og
kompleksitet i analysen af geografiske kontekster, herunder
anvende kort til organisering af egne observationer.
• Kan vurdere valget af egne metoder og arbejdsgange i relation
til konkrete erkendelsesopgaver.
• Kan designe relevante formidlingsprodukter på baggrund af
konkrete analyseresultater.
• Kompetencer:
• Den studerende kan selvstændigt planlægge og gennemføre en
afgrænset undersøgelse af et relevant geografisk problem i en
given rumlig kontekst.
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• Den studerende kan reflektere kritisk over sammenhængen
mellem empiri, metode, kontekst, rumlighed og analyse.
• Har kompetencer til at tilrettelægge, udføre og efterbearbejde
egne feltstudieresultater samt at designe relevant
formidlingsmateriale af egne resultater.

Overordnet indhold

Kurset sigter mod at give studerende en avanceret og praksisrettet
forståelse for produktionen og analysen af geografisk forankrede
observationer. Den studerende arbejder gennem kurset med at skabe
egen empiri i en given geografisk kontekst. Egenproduceret empiri sættes
i relation til en forskningsbaseret forståelse af den rumlige kontekst. Der
arbejdes gennem kurset arbejdes med videregående kvantitative og
kvalitative geografiske metoder, ligesom der arbejdes med kortlægning
af resultater og data. Centralt i kurset er analysen og formidlingen af
egne data såvel som kontekstualisering i faglig sammenhæng og
tradition.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset udbydes som et længerevarende feltophold på en specifik
lokation. Inden feltopholdet afholdes et mindre forberedelsesforløb der
præsenterer den geografiske kontekst og faciliterer egen læring inden
feltopholdet. Kurset udbydes kun 1 gang om året og vil typisk være
placeret i august måned. Kurset baserer sig på in-situ forelæsninger,
ekskursioner og kontekstspecifik vejledning i forbindelse med
selvstændig opgaveløsning og feltarbejde.

Aktiv, tilfredstillende og regelmæssig deltagelse.
Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
• Deltagelse i introduktions og opstartsdag

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

• Udarbejdelse af en feltarbejdsprotokol i grupper der danner
rammen for feltopholdet. Feltarbejdsprotokolen skal
godkendes før afholdelse af feltopholdet
• Skal være til stede og aktivt deltage i feltkurset.
• Deltagelse i formidlingsfremlæggelse, fx ved en poster, en
video eller anden relevant kommunikationsform af
egenproduceret analyse og resultater

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 7.200-9.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Spe
Specialiseringskurser
cialiseringskurser (Ge
(Geogr
ografi)
afi)

Seneste ændring

1/9-2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Med udgangspunkt i geografiens dimensioner tilegner den
studerende sig avanceret viden om geografiske
problemstillinger og får en videregående forståelse for disse
problemstillingers kompleksitet og kontekst.
• Den studerende får avanceret viden indenfor og erfaring med
ny og relevant geografisk forskning.
• Færdigheder:
• Den studerende kan med udgangspunkt i relevante geografiske
teorier begrebsliggøre og kontekstualisere komplekse rumlige
problemstillinger på et akademisk selvstændigt niveau.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende kan kritisk forholde sig til, redegøre og
argumentere for, rumlige problemstillinger på tværs af rumlige
skalaer.
• Den studerende kan selvstændigt analysere en geografisk
problemstilling med inddragelse af relevant litteratur og teori
på et avanceret niveau.
• Kompetencer:
• Den studerende kan selvstændigt planlægge og strukturere
geografiske analyse ved hjælp af relevante teorier og begreber.
• Den studerende kan selvstændigt udføre undersøgelser af
rumlige problemstillinger under inddragelse af relevante
geografiske teorier og begreber.

Overordnet indhold

Specialiseringskurser arbejder med dimensionsspecifikke
problemstillinger, temaer og metoder hvorigennem den studerende
fordyber sig i geografiens diemensioners teorier og begreber på et
avanceret niveau.
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Studienævnet udvælger i forlængelse af uddannelsens overordnede
formål de for uddannelsen relevante valgfrie specialiseringskurser.
Specifikt indhold kan findes på kursus.ruc.dk for de konkrete aktiviteter

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsning, øvelser og gruppearbejde

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 19.200 og
maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titl
itle
e

Liv
Liveabl
eable
e Cities (Spe
(Specializ
cialize
ed course)

Amended

01.09.2019

Teaching language

English

Type of course

Optional course

ECTS-rating

5 ECTS

• Knowledge:
• Based in geographical dimensions the students will acquire
knowledge of geographical issues and develop and advanced
understanding of the context and complexities of such issues.

Learning outcomes and assessment criteria

• The students will gain advanced knowledge and experience
with new and relevant geographical research.
• Skills:
• Founded in relevant geographical theories the students will
develop the ability to conceptualize and contextualize complex
spatial issues at an academic independent level.
• Students will develop the skills to account for, argue and relate
critically to spatial issues across different spatial scales.
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• Students will develop the skills to independently analyse
geographical issues by utilizing relevant and advanced
literature and theory.
• Competencies:
• The student will develop the competencies to independently
plan and structure geographical analysis using relevant
theories and concepts
• Students acquire the competencies to independently carry out
studies of spatial issues, including relevant geographical
theories and concepts.

Overall content

The specialized courses work with dimension-specific issues, themes and
methods through which the student engages with the theories and
concepts of geography at an advanced level.
The Study Board selects the optional specialization courses relevant to
the program in continuation of the overall purpose of the program.

Teaching and working methods

Lectures, excursions, and group project work.

• The student will be required to participate actively in course
activities
• The student will be required to participate in a group
presentation (verbal)
• The student will be required to submit group assignment based
on problem orientated work.

Type of exam

The length of the group assignment must be between a minimum of
24,000 characters, including spaces, and a maximum of 36,000 characters,
including spaces. The size specifications include the cover, table of
contents, bibliography, figures and other illustrations, but exclude any
appendices.
Assignments that fail to meet the size specifications will be refused
assessment, and one examination attempt will be deemed to have been
used up.
Assessment: Pass/Fail
Moderation: None.

Titl
itle
e

Critical Edg
Edge
e Alliance summer course on the UN sustainability
goals

Amended

1 September 2019

Teaching language

English

Type of course

Optional course

ECTS-rating

5 ECTS

Learning outcomes and assessment criteria

• Knowledge and understanding:
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• Theoretical and empirical research-based knowledge of the
highest international standard on SDGs and their contribution
to feasible problem solving proposals at various spatial scales
• Knowledge of the UN Sustainable Development Goals, use of
indicators, mechanisms for monitoring and implementation
• Knowledge of selected global challenges and UN SDG solution
tracks addressing the complexity and context of these
challenges
• Skills:
• Skills in analyzing, comparing and assessing selected issues and
methods to advance solutions for the SDG framework
• The ability to conceptualize relevant theories and
contextualize complex spatial problems within the UN SDG
• The ability to analyze in different SDGs contexts including on
governance (which becomes more complex within the SDGs)
• Competences:
• Competency to perform work on selected issues within the UN
SDG framework
• Competency to apply an interdisciplinary methodologic
approach to a solution of SDG related problems
• Competency to use strategic tools to identify and solve specific
problems

The objective of the course is to enable students to acquire researchbased knowledge about the UN Sustainable Development Goals (UN
SDGs), the practical application of the framework and mechanisms for
monitoring progress and impact.

Overall content

The course will investigate the UN SDG framework as a driver for change,
social innovation and sustainability while investigating critically the
means and challenges in implementing the SDGs. The course will through
the lens of the UN SDGs - explore a selection of key global challenges
such as migration, food chain, sustainability and circular economies,
urbanization and social innovation and entrepreneurship.
The course is tailored to address issues of inequality and social inclusion
in the application of the UN SDGs and will explore the concept of
partnerships for the goals. The course is part of an ongoing project to
develop a global approach to global challenges drawing upon experience
from partners of the Critical Edge Alliance (CEA).

Teaching and working methods

Lectures, exercises and/or small (group) assignments

The course is passed through active, regular attendance and satisfactory
participation.
Type of exam

Active participation is defined as follows:
The student must participate in the activities associated with the
teaching (for example, workshops, seminars, field trips, process study
groups, working conferences, supervisory groups, feedback sessions).
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Regular attendance means:
• The student must be present for at least 75 percent of the
lectures.
Satisfactory participation means:
• During the course, the student must submit three written
products
• The student must participate in a group presentation (oral).
•
Assessment: Pass/Fail
Moderation: None.

2.4 4. semester - spe
special
cialet
et

4. semester
Plan, By og Pr
Proces
oces
Formål
Specialet skrives med udgangspunkt i uddannelsens fag 1 og kan inddrage elementer fra uddannelsens
fag 2. Den
studerende kan således vælge at udarbejde et tværfagligt speciale, der omfatter hele uddannelsen.
Specialet er normeret til 30 ECTS
Specialet skrives på uddannelsens undervisnings- og eksamenssprog. Studielederen skal godkende
opgaveformuleringen for specialet. Specialet skal være ledsaget af et resumé på et fremmedsprog. Hvis
specialet er
skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk.
Specialet skal placeres på kandidatuddannelsens sidste studieår.
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
• Speciale (30 ECTS)

Titel

Spe
Special
ciale
e

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Speciale

ECTS-normering

30 ECTS

• Viden:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og
forståelse af og refleksion over egen specialeundersøgelses
placering i det faglige felt

36

• Viden om den akademiske genre og den akademiske
målgruppe som specialet henvender sig til.
• Færdigheder:
• Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og
metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant
problemstilling
• Færdigheder i at identificere videnskabelige problemstillinger
• Færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere,
argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt
grundlag
• Færdigheder i at forholde sig kritisk til og vælge videnskabelige
kilder, litteratur, teori og metoder
• Færdigheder i at diskutere og indgå i en faglig argumentation
• Færdigheder i at skrive i overensstemmelse med akademiske
tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe
• Kompetencer
• Kompetencer i selvstændigt at kunne igangsætte, styre og
gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og
skriveproces
• Kompetencer i at identificere og tage ansvar for egen faglige og
skriftsproglige udvikling og specialisering

Prøveformer

Pr
Prø
øveform
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene
på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af
specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager
udgangspunkt i specialeafhandlingen.
Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en
gruppe. Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 100.800 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 132.000 og maksimum 182.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 163.200 og maksimum 264.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 192.000 og maksimum 285.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med en resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

37

Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved
aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af
specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være
reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de
enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af
fællesansvar.
Den eventuelle 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.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i
hele specialeafhandlingen. Prøven foregår som en dialog
mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan under
prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige område(r), der
relaterer sig til specialet.
Den evt. eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter.
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
(For 60 ECTS-specialer fordobles eksaminationstiden).
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.

3. Gener
Generell
elle
e bestemmelser
3.1 Merit
Studienævnet vil, på baggrund af ansøgning om merit eller forhåndsmerit fra den studerende, fagligt vurdere om
uddannelseselementer, der indgår i en anden uddannelse i Danmark eller i udlandet, kan erstatte uddannelseselementer
i uddannelsen på Roskilde Universitet, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer
og forhåndsmerit for danske eller udenlandske uddannelseselementer kan indbringes for et meritankenævn, når klagen
vedrører den faglige vurdering, jf. bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser
(meritankenævnsbekendtgørelsen). Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede udenlandske
uddannelseselementer kan indbringes for kvalifikationsnævnet, når klagen vedrører den faglige vurdering (jf. lov om
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vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv.). Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

3.2 Mobilitet - udlandsophol
udlandsophold
d og pr
projektorienter
ojektorienteret
et pr
praktikforl
aktikforløb
øb
Udlandsophol
Udlandsophold
d
En studerende kan søge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre et studieophold i udlandet, som
træder i stedet for enkelte dele af det ordinære uddannelsesforløb. Nærmere regler fremgår af universitetets
hjemmeside.
Studienævnet anbefaler, at udlandsopholdet placeres på 3. semester.
Pr
Projektorienter
ojektorienterer
eret
et pr
praktikforl
aktikforløb
øb
En studerende kan søge studienævnet om godkendelse af et projektorienteret praktikforløb. Forløbet skal godkendes
inden den studerende påbegynder praktikforløbet. Studienævnet skal ved godkendelse sikre, at praktikforløbet ikke
hindrer den studerende i at gennemføre uddannelsen på normeret tid. Nærmere regler fremgår af universitetets
hjemmeside.
Studienævnet anbefaler, at praktikken placeres på 3. semester.
Praktik kan kun forekomme én gang i løbet af uddannelsen.

3.3 Særlig
Særlige
e pr
prø
øvevilkår
Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til
studerende med et andet modersmål en dansk når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse
studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens
niveau.

3.4 FFaglig
aglige
e udv
udvæl
ælg
gelseskriterier
Hvis der er flere studerende, der ønsker at gennemføre et givent kursus m.m., end der er pladser, benyttes følgende
udvælgelseskriterier:
Lodtrækning.

3.5 Andr
Andre
e bestemmelser
Generelle bestemmelser vedr. tilmelding, eksamen, prøver og anden bedømmelse findes i universitetets Fælles
uddannelsesregler, Eksamenbekendtgørelsen og Karakterskalabekendtgørelsen mv..

4. Dispensation og klag
klageadg
eadgang
ang
4.1 Dispensation
Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er
fastsat af studienævnet.
Rektors afgørelse af retlige spørgsmål kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

4.2 Klag
Klageadg
eadgang
ang
Studienævnets afgørelser i henhold til denne studieordning kan indbringes for rektor, når klagen vedrører retlige
spørgsmål. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
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5. Godk
Godkendelse
endelse
5.1 Godk
Godkendt
endt af studienæ
studienævnet
vnet
Studienævn for Planlægning og Geografi den 17/12-2018
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

5.2 Ov
Over
erg
gangsr
angsregl
egler
er
Studerende der har gennemført Feltkursus (10 ECTS), men mangler valgkursus: specialiseringskursus (5 ECTS) skal
færdiggøre semestret efter 2017 studieordningen. De kan ikke vælge: Field cource (5 ECTS).

5.3 Godk
Godkendt
endt af rrektor
ektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den 30.04.2019
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