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1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i By & Plan

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.soc. i By & Plan
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende den engelske titel Master of Science (MSc) in Social Sciences in
Urban Planning

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Formålet med uddannelsen By & Plan er at uddanne kandidater med en tværfaglig profil inden for byplanlægning,
bystudier og geografi. Uddannelsen giver kandidaterne videnskabelige og praksisorienterede kompetencer til at anvende
ny viden i udviklingen af byer, lokalområder, regioner og landskaber. Ud fra en problemorienteret, tværfaglig tilgang og
dybdegående forståelse af byplanlægning og steders udvikling kan kandidaterne bidrage til at gennemføre forandringer
af byer og landdistrikter, som er forankret blandt borgerne.
Kandidaterne kan udvikle, implementere og rådgive om planer og strategier for bæredygtig udvikling af by og land.
Kandidaternes procesorienterede og digitale færdigheder bidrager til at involvere aktører og tilvejebringe et solidt
vidensgrundlag for beslutninger. Ud fra en teoretisk og praksisorienteret forståelse af hvordan byer, regioner, steder og
landskaber præger samfundsudviklingen, og hvordan samfundsudviklingen omvendt påvirker disse, kan kandidaterne
gennemføre avancerede analyser af relevante videnskabelige og samfundsmæssige problemstillinger. Kandidaterne kan
samtidig iværksætte og tilrettelægge formidling og brobygning mellem myndigheder, borgere og andre aktører. Dette
understøttes af uddannelsens tætte, kontinuerlige dialog med planpraksisfeltet. De studerende kan vælge et særligt
iværksætterspor, som giver dem mulighed for at arbejde fokuseret med by- og planproblemstillinger i et
iværksætterperspektiv.

2.2 Beskæftigelse
Uddannelsen kvalificerer de studerende til at udføre planlægning, rådgivning, design- og analysearbejde med fokus på
komplekse by- og stedsudviklingsproblemstillinger. Kandidaterne kan analysere, udvikle og implementere planforslag,
planløsninger, planstrategier og planprocesser baseret på viden om byer og steders fysiske og kulturelle indretning og
brug, planlægningens rammer, samfunds- og planlægningsteori og paradigmer samt metoder til inddragelse og
involvering. Kandidaterne kan, på baggrund af digitale kvalifikationer inden for geodata og geografiske
informationssystemer, varetage funktioner i relation til databehandling, analyse og visualisering i forbindelse med
fysisk planlægning. Kandidaternes jobfunktioner retter sig både mod ind- og udland, herunder internationale
organisationer, virksomheder og forskning.
Kandidater vil kunne finde beskæftigelse inden for eksempelvis:
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• kommuner og regioner, herunder i økonomi-, miljø- og tekniske forvaltninger, kommunale selskaber og
partnerskaber
• statslige institutioner, herunder i styrelser og ministerier
• forsknings- og undervisningsinstitutioner
• rådgivnings- og konsulentvirksomheder
• byudviklings- og boligselskaber
• entreprenørvirksomheder og pensionsselskaber
• interesseorganisationer, tænketanke og NGO’er. Desuden kan kandidater iværksætte egne
rådgivningsvirksomheder med specialisering inden for by- og stedsudvikling.
Kandidater vil kunne varetage opgaver inden for eksempelvis:
• analyse-, planlægnings- og forvaltningsopgaver relateret til kommune- og lokalplan, herunder udvikling af
erhvervs-, by- og boligområder, bæredygtighed, befolkning og mobilitet
• planlægnings- og analyseopgaver i forbindelse med arealanvendelse og landskabsforvaltning, strategisk
byudvikling med særlig fokus på løsning af opgaver inden for byers sociale, økonomiske og miljømæssige
udfordringer
• udviklings-, forvaltnings-, og analyseopgaver samt myndighedsbetjening i relation til planloven, almene
boliger og landskaber, herunder implementerings- og formidlingsopgaver i form af projektstyring og
borgerinddragelse
• rådgivning mht. by-, regional-, og infrastrukturplanlægning
• projektledelse og projektstyring af by- og stedsudviklingsprojekter
• analyse-, formidlings- og koordinationsopgaver, samt projektstyring
• forskning, formidling og undervisning.

2.3 Kompetenceprofil
Uddannelsen giver den studerende, viden, færdigheder og kompetencer inden for stedsforståelse, byudvikling og
planlægning. Gennem en problemorienteret og tværfaglig tilgang bliver den studerende i stand til selvstændigt at
undersøge og analysere by- og regionaludvikling og til at udvikle og udføre velbegrundede forslag og strategier til
bæredygtig udvikling og planlægning af byer og lokalområder.
På baggrund af den nyeste internationale forskning kan kandidaterne efter endt uddannelse:
Viden:
• diskutere og kvalificere international forskning på højt niveau inden for geografi, bystudier og planlægning og
vurdere denne forsknings relevans og betydning for bæredygtig udvikling og planlægning af byer,
lokalområder, regioner og landskaber
• forholde sig kritisk til de relevante samfunds-, forvaltnings- lovgivnings- og implementeringsmæssige rammer
for bæredygtig byplanlægning
• formulere, analysere og bidrage til vidensudvikling om sammenhænge mellem politiske, sociale og
økonomiske processer, miljø og materialitet samt menneskers kultur og levevilkår
• fremstille og systematisk tage stilling til problemstillingers vidensgrundlag og handlingsrammer med særligt
blik for vilkår for bæredygtig omstilling.
Færdigheder:
• reflektere over anvendelsen af geografiske og planfaglige teorier og begreber i praktisk by- og regional
planlægning
• vurdere, vælge og anvende relevante kvantitative og kvalitative analysemetoder til at indsamle og behandle
viden og data til analyse, planlægning, og formidling af forslag, strategier og processer
• anvende relevante digitale analysemetoder inden for geografiske informationssystemer (GIS) med fokus på
datavisualisering, -behandling, -analyse og planlægning
• formidle forskningsbaseret viden og indgå i dialog med andre fagfolk såvel som lægfolk i formulering af
problemstillinger og i opstilling og vurdering af forslag, strategier og processer.
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Kompetencer:
• tilrettelægge tværfagligt og projektorienteret arbejde med udvikling og planlægning af byer og lokalområder,
regioner og landskaber med særligt fokus på sammenfattende indsatser; på tværs af sektorer og interesser og i
forskellige skalaer
• gennemføre tværfagligt arbejde med henblik på at designe konkrete forslag, strategier og processer til
udvikling og planlægning af byer og lokalområder, regioner og landskaber
• igangsætte, tilrettelægge og facilitere processer til inddragelse, deltagelse og samskabelse mellem borgere og
andre aktører på tværs af offentlige og private organisationer og institutioner, forvaltninger og myndigheder
• tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for uddannelsens felt.

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 samfundsvidenskabelige hovedområde.

7. Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen
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7.2 1. semester

Formål
Grundlag for byudvikling og planlægning: analyse af steders forandring
Første semester bringer studerende med forskellige bacheloruddannelser sammen om en fælles grundforståelse af
byudvikling og planlægning som et spørgsmål om udvikling af steder. De studerende bliver fortrolige med teorier om
byer og planlægning, det danske plansystem og dets datagrundlag, og med de planlægningsproblemer, som indgår i
steders udvikling. De studerende lærer at forstå, hvordan steder er del af samfundets udvikling ved at analysere,
hvordan steder indgår i hverdagsliv, erhvervsliv, mobiliteter og sociale fællesskaber, hvordan steder opleves og forstås,
og hvordan de planlægges og forvaltes.
Studieaktiviteter
• Byteori & planteori (10 ECTS)
• Planlægning & GIS (10 ECTS)
• Projekt: Stedsanalyse (10 ECTS)

7.3 2. semester

Formål
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Strategisk planlægning: Bæredygtig omstilling af by og land
Andet semester udvikler de studerendes videregående analytisk indsigt i de vilkår - herunder aktører,
relationer, indsatser og projekter - som danner forudsætningerne for strategisk planlægning. De studerende opnår
dybdegående forståelse af planprocesser, som indgår i bæredygtig forandring og udvikling af både by og land. De
studerende lærer at overskue og facilitere strategiske forandringsprocesser i udvalgte regionale og lokale skalaer. Der er
et gennemgående metodologisk fokus på, hvordan analyser og forandringsprocesser kan kombineres.
Studieaktiviteter
• Bæredygtige byer: begreb, praksis og planlægning (5 ECTS)
• Kulturlandskabets regionale og lokale forandring (5 ECTS)
• Metodetilgange: fra feltarbejde til forandringsprocesser (5 ECTS)
• Projekt: Strategisk planlægning (10 ECTS) eller Prospekt: Omstilling i et iværksætterperpektiv (10 ECTS)
Et af to kurser:
• Cities, Culture and Politics – udbydes af Nordic Urban Planning Studies (5 ECTS)
• Avancerede teknologiske analysemetoder (5 ECTS)

7.4 3. semester

Formål
Byplanlægning i praksis
Ved at bygge videre på og kombinere stedsanalysen (1. semester) og den strategiske planlægning (2. semester) bliver de
studerende i 3. semester i stand til at udforme planer og designe planprocesser. De studerende bliver trænet i at
udforme, kommunikere og forankre grundige analyser, som er praktisk brugbare i konsulentarbejde og planlægning. De
studerende bliver fortrolige med, hvordan praktiske planlægningsprojekter styres. Samtidig forberedes de til specialets
videnskabelige undersøgelse.
Studieaktiviteter
• By & plan i virkeligheden (10 ECTS)
Et af følgende valgfrie kurser:
• Ethnography and Visualisation for Urban Planning Practice – udbydes af Nordic Urban Planning Studies (5
ECTS)
• By & plan i forhold til en specifik problematik (5 ECTS)
En af følgende typer projektarbejde/praktikforløb:
•
•
•
•

Projekt: Byplanlægning i praksis (15 ECTS)
Live Case projektforløb (15 ECTS)
Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS)
Projektorienteret iværksætterpraktik (15 ECTS)

Alternativt:
• Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS)

7.5 4. semester - specialet

Formål
Videnskabelig undersøgelse af byudvikling og planlægning
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Specialet udgør en selvstændig videnskabelig undersøgelse inden for fagområdet stedsforståelse, bystudier og
planlægning. De studerende demonstrerer, at de mestrer videnskabelige teorier, metoder og har redskaber til at foretage
analyser på et højt forskningsbaseret niveau. De studerende viser, at de kan ræsonnere og skrive klart og tydeligt,
samtidigt med, at de selvstændigt kan styre og tage ansvar for en længerevarende akademisk arbejdsopgave.
Studieaktiviteter
• Speciale (30 ECTS)

7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byteori & planteori (10 ECTS)
Planlægning & GIS (10 ECTS)
Projekt: Stedsanalyse (10 ECTS)
Metodetilgange: fra feltarbejde til forandringsprocesser (5 ECTS)
Bæredygtige byer: begreb, praksis og planlægning (5 ECTS)
Kulturlandskabets regionale og lokale forandring (5 ECTS)
Avancerede teknologiske analysemetoder (5 ECTS)
Projekt: Strategisk planlægning (10 ECTS)
Prospekt: Omstilling i et iværksætterperspektiv (10 ECTS)
By & plan i virkeligheden (10 ECTS)
By & plan i forhold til en specifik problematik (5 ECTS)
Projekt: Byplanlægning i praksis (15 ECTS)
Live Case Project: Consultancy in Practice (15 ECTS)
Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS)
Projektorienteret iværksætterpraktik (15 ECTS)
Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS)
Speciale (30 ECTS)

Navn på studieelement

Byteori & planteori

Oversættelse af navn

Urban Theory and Planning Theory

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

De studerende tilegner sig forudsætninger for at forstå og udvikle nye
kritiske perspektiver på hvordan ejer- og markedsforhold og
forskelligartede sociale, økonomiske, politiske og kulturelle processer
skaber byens rum og steder. De studerende tilegner sig teoretiske
perspektiver på byliv, byrum, sted, urbanisering samt forståelser for
planlægningens vilkår, der undersøges i forhold til forskellige
interventioner og planlægningsprocesser. Kurset skaber en teoretisk
horisont, hvor paradigmer, strategier og narrativer inden for byudvikling
og planlægning kan placeres i en historisk, politisk, institutionel og
vidensmæssig kontekst. I kurset udarbejder de studerende et review af
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relevant litteratur, der efterfølgende kan anvendes som analytisk ramme
for projektarbejdets stedsanalyse.

• identificere og reflektere over byforskningens forskellige
paradigmer og forståelser af, hvordan markedskræfter,
civilsamfund og planlægning og regulering skaber urbane rum
og steder
Læringsmål

• vurdere og forholde sig kritisk til forskellige teorier og
planlægningsparadigmer set i forhold til den kontekst, de er
udviklet i
• formidle viden om centrale problemstillinger indenfor byteori
og planlægningsteori.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform

Hjemmeopgavens varighed er 21 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Navn på studieelement

Planlægning & GIS

Oversættelse af navn

Planning & GIS

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

De studerende får indblik i det danske plansystem og de økonomiske og
politiske vilkår for planlægning. De studerende bliver fortrolige med
plansystemets datagrundlag og hvordan der på denne baggrund kan
gennemføres stedsanalyser med henblik på planlægningsmæssige
problemstillinger og udfordringer. De studerende arbejder med
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stedsspecifikke eksempler på anvendelse af planloven. I den forbindelse
får de studerende samtidigt et indgående eksemplarisk kendskab til
datagrundlaget, dets struktur og hvordan data på den baggrund kan
analyseres og visualiseres ved hjælp af digitale værktøjer, herunder
(Geografiske Informations Systemer) GIS.

• forholde sig kritisk til plansystemet, planprocesser og de
økonomiske og politiske vilkår for planlægning
• vurdere de forvaltningsmæssigt relevante offentlig tilgængelige
datasæt og deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger i
rumlige analyser
Læringsmål

• overskue principper for visualisering og analyse af rumlige data
og gennemføre visualisering og analyse i et Geografisk
Informations System
• oversætte ikke-ekspertformulerede ønsker til konkrete
gennemførbare analyser og planer, der kan præsenteres til
offentligheden.

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Navn på studieelement

Projekt: Stedsanalyse

Oversættelse af navn

Project: Place Analysis
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Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

De studerende bliver i stand til at udføre forskningsorienteret analyse af
steders udvikling og planlægningsproblemer. Gennem projektarbejdet
lærer de studerende at udforme og formidle en analyse af et eller flere
steder med et planlægningsproblem eksempelvis ejer-, kapital- og
markedsforhold, mobilitet, segregering, affolkning eller overturisme. De
studerende bliver fortrolige med de teknologiske metoder til
dataindsamling, visualisering og behandling af geodata, som indgår og
anvendes i byudvikling og planlægning. Projektarbejdet understøttes af
og anvender tilgange fra de to kurser på første semester – "Byteori &
planteori" og "Planlægning og GIS".

• udvælge og diskutere relevante dele af den internationale
forskning om steder, planlægning, byer eller
urbaniseringsprocesser og identificere denne forsknings
relevans og betydning for social, økonomisk og miljømæssig
udvikling og planlægning af byer og lokalområder, regioner og
landskaber
Læringsmål

• vurdere, vælge og anvende relevante analysemetoder til at
spore, registrere, og analysere steders udvikling og menneskers
brug og oplevelser af steder
• fremstille og bruge kort til at formidle en analyse på en enkel
og anskueliggørende måde
• selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

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

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 72.000-120.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-156.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 96.000-156.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 120.000-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 120.000-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
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illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk, der indgår i bedømmelsen.
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

Metodetilgange: fra feltarbejde til
forandringsprocesser

Oversættelse af navn

Approaches to method: from field work to processes of change

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

De studerende tilegner sig forskellige feltarbejdsbaserede metoder til at
producere data om forandringsprocesser. Samtidig lærer de studerende
at facilitere inddragelse, idégenerering, dialog, og konflikthåndtering i
by- og planprocesser. Kurset giver de studerende metodologisk indblik i
hvordan analyser og forandringsprocesser kan kombineres. De
studerende opnår en teoretisk såvel som praktisk forståelse af
baggrunden for, intentionerne i og anvendelsen af metoder til facilitering
af strategisk planlægning med fokus på at udvikle innovative løsninger i
samspil med feltets aktører og berørte parter.

Læringsmål

• anvende feltarbejdsmetoder og kritisk vurdere disses fordele og
begrænsninger i den konkrete kontekst
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• anvende, udvikle og styre metoder og redskaber til facilitering
af forandringsprocesser med forskelligartede aktører
• udvikle og præsentere undersøgelsesdesign, som kombinerer
analyse med deltagelse i og bidrag til forandringsprocesser
• selvstændigt igangsætte, planlægge og gennemføre tværfagligt
projektorienteret undersøgelse af bæredygtig omstilling og
strategisk planlægning.

Prøveform
Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i
skriftligt produkt.
Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-6
studerende.

Prøveform

Det skriftlige produkt skal for:
- 1 studerende have et omfang på 12.000-19.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 16.800-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 21.600-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 21.600-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 26.400-36.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 26.400-36.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 25 minutter.
Ved 2 studerende 50 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 100 minutter.
Ved 5 studerende 120 minutter.
Ved 6 studerende 140 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: ekstern censor
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Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Bæredygtige byer: begreb, praksis og planlægning

Oversættelse af navn

Sustainable cities: concept, practice and planning

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

De studerende opnår kritisk og kvalificeret indsigt i arbejdet med
bæredygtig omstilling af byer og de bagvedliggende begrebsmæssige og
komplekse strategiske vilkår for planlægning og planprocesser. Kurset
giver de studerende forståelse for strategisk byudvikling og inddragelse
af forskellige aktører, interessenter og hverdagslivserfaringer med
udgangspunkt i konkrete eksemplariske problemstillinger i udvalgte
byer. Kurset lægger vægt på at anvende planfaglige analyse- og
dataindsamlingsmetoder i relation til strategisk planlægning af
bæredygtige omstillingsprocesser i byer.

• udvælge og tage stilling til den nyeste internationale
geografiske og planfaglige forskning indenfor social,
økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling og strategisk
planlægning af byer og byområder

Læringsmål

• analysere strukturelle vilkår inden for bæredygtig omstilling på
udvalgte felter med betydning for byers planlægning
• kritisk vurdere arbejdet med at initiere, koordinere og
implementere strategier for bæredygtig omstilling på baggrund
af en helhedsforståelse af planfaglige problemkomplekser
• formidle strategier, ideer og viden, herunder gennem skriftlig
herunder visuel fremstilling

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Prøveform

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.
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Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Navn på studieelement

Kulturlandskabets regionale og lokale forandring

Oversættelse af navn

The regional and local transformation of the cultural landscape

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset undersøger de udfordringer og muligheder, som følger af
byvækst, affolkning af landdistrikter og landskabets transformation fra
produktion til rekreation, natur og turisme. Kurset giver eksemplarisk
indsigt i karakteren af disse udfordringer og for de løsninger, der
fremkommer når kommunale planlæggere, forskere, virksomheder,
borgere og foreninger samarbejder om en involverende strategisk
planlægning af regional udvikling og lokal omstilling. De studerende
opnår indsigt i landskabets dannelse og udvikling, arealudnyttelse,
brugs- og ejerforhold, erhvervsstruktur og bosætningsmønstre. De
studerende arbejder casebaseret og metodisk med de aktører og kræfter,
som kan forme en bæredygtig udvikling af fremtidens kulturlandskaber.

• identificere og undersøge kulturlandskabets rumlige, historiske
og aktuelle udvikling, herunder hvordan landskaber dannes,
udnyttes, forvaltes og planlægges

Læringsmål

• gennemføre kvantitative og kvalitative analyser af regional og
lokal erhvervsudvikling, bosætningsmønstre og
udviklingspotentialer på baggrund af indsigt i international
forskning i regional og lokal forandring
• reflektere over sociale, kulturelle, politiske og juridisk/
forvaltningsmæssige problemstillinger i forbindelse med
planproblemer i byer, landdistrikter og det åbne land
• skriftligt formidle tværfaglig og problemorienteret analyse af
komplekse arealkonflikter og deres mulige løsninger.

Prøveform

Prøveform
Individuel portfolio
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Portfolioen skal have et omfang på 9.600-14.400 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Navn på studieelement

Avancerede teknologiske analysemetoder

Oversættelse af navn

Advanced technological analyses

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

De studerende opnår videregående indsigt i og erfaring med brugen af
digitale data i analysen af rumlige strukturer, fænomener og processer.
Kurset benytter sig af forskellige teknologiske dataindsamlings- og
analyseredskaber, herunder geografiske informationssystemer (GIS). De
studerende bliver fortrolige med og samtidig i stand til kritisk at
reflektere over den praktiske anvendelse af teknologiske analysemetoder.

• identificere hvordan digitale teknologier kan bidrage til en
analytisk forståelse af byens materielle og rumlige indretning
og funktion
Læringsmål

• mestre avancerede digitale analyseværktøjer og data til analyse
af rumlige fænomener
• designe valide analysestrategier til analysen af problemer i
samfundets rumlige organisering med relevante teknologiske
instrumenter
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• formidle avancerede rumlige analyser baseret på digitale
tekniker og teknologier.

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 16.800-28.800 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform

Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Projekt: Strategisk planlægning

Oversættelse af navn

Project: Strategic Planning

Form

Projekt

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

De studerende lærer at undersøge omstillingsprocesser og bæredygtig
udvikling på forskellige skalaniveauer, fx på metropol, forstads-,
landdistriktsniveau eller i kontekst af et mindre bysamfund. De
studerende bliver i stand til at identificere forskellige aktørers interesser
i en planproces. Der stilles krav om at projektarbejdet skal bygge videre
på de udvalgte dele af semestrets obligatoriske kurser og indeholde
elementer der vedrører bæredygtige omstillingsprocesser. I projektet
skal indgå analyse af mindst et konkret omstillingsrelaterede
planlægningsforløb.

Læringsmål
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• udvælge relevante områder af den internationale forskning
inden for strategisk planlægning eller bæredygtig omstilling og
vurdere denne forsknings betydning for social, økonomisk og
miljømæssig bæredygtig udvikling af byer, lokalområder,
regioner og/eller landdistrikter
• selvstændigt og på et tværfagligt grundlag gennemføre en
undersøgelse af en planfaglig omstillingsproces
• indsamle, vurdere og behandle relevant data i forbindelse med
omstillingsprocesser, herunder kortlægning af
omstillingsfeltets interessenter, deres værdigrundlag og
interesser
• tage ansvar for egen og andres faglig udvikling og specialisering
inden for uddannelsens felt
• selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

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

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 72.000-120.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-156.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 96.000-156.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 120.000-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 120.000-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
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.
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
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Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Prospekt: Omstilling i et iværksætterperspektiv

Oversættelse af navn

Prospectus: Transition in entrepreneurial perspective

Form

Projekt

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

De studerende lærer at undersøge omstillingsprocesser og bæredygtig
udvikling for derigennem at opbygge kompetence til at kunne etablere
egen virksomhed inden for fagområdet. De studerende bliver i stand til
at identificere forskellige aktørers interesser i forbindelse med etablering
af en virksomhed inden for et bestemt forretningsområde. Der skal indgå
analyse af konkrete virksomhedsorienterede eller virksomhedsrettede
omstillingsprocesser. Som en del af prospektet skal de studerende
deltage i iværksætterrelevante, projektstøttende aktiviteter, hvor de
introduceres til centrale aspekter af iværksætteri og opstart af egen
virksomhed.

• udvælge og anvende viden om processer og betingelser for
bæredygtige omstillingsprocesser i forbindelse med opstart af
egen virksomhed
• gennemføre en undersøgelse af en planfaglig omstillingsproces
i et iværksætterperspektiv på et tværfagligt grundlag

Læringsmål

• indsamle, vurdere og behandle relevant data til at belyse
planfaglige problemstillinger med henblik på at kunne
identificere relevante aktører og markeder i et
iværksætterperspektiv
• analysere og formidle datamateriale, og indgå i dialog med
relevante samarbejdspartnere, kunder eller fagfolk omkring
konkrete omstillingsprocesser der kan indgå som baggrund for
egen virksomhed
• selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

Prøveform
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Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering
Det skriftlige produkt skal have et omfang på 60.000-96.000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 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

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

Navn på studieelement

By & plan i virkeligheden

Oversættelse af navn

Urban Planning in Reality

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Med afsæt i konkrete cases i udvalgte kommuner, lærer de studerende at
analysere og reflektere over sammenhængene mellem planteori og
eksempler på metoder til planlægning, planpraksis og planlæggerens
rolle. Kurset bygger bro mellem forskellige aktuelle planspørgsmål i
praksis og fokuserer på den tværdisciplinære faglighed, som den
studerende er ved at udvikle. De studerende bliver fortrolige med,
hvordan praktiske planlægningsprojekter kan styres. Kurset skærper den
studerendes udvikling af sin faglige kandidatprofil og forbereder den
studerendes specialearbejde via indkredsning af tematisk fokus og
opbygning af faglige netværk.

Læringsmål

• omsætte forskningsbaseret viden til analyser eller design af
planprocesser og planer inden for et eller flere af fagets
planlægnings- og genstandsfelter, herunder indgå i dialog
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mellem ofte konfliktuelle parter for at finde frem til fælles
handlingsforslag til planindsatser i byer og byområder
• igangsætte, planlægge og gennemføre fagligt og tværfagligt
planarbejde med henblik på at udvikle konkrete forslag,
løsninger, strategier og processer
• fremstille problemstillingers vidensgrundlag og
handlingsrammer systematisk med særligt blik for
planprocesser og planlæggernes roller heri
• reflektere over planlægningens praksis ud fra forskellige
planlæggerfagligheder og planlæggerroller
• tilrettelægge og styre praktiske planlægningsprojekter.

Prøveform
Individuel portfolio afsluttet med mundtlig prøve.
Portfolioen skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

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

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

Navn på studieelement

By & plan i forhold til en specifik problematik

Oversættelse af navn

Urban Planning in relation to a specific problem

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk
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Overordnet formål

Valgkurset giver de studerende mulighed for at gå teoretisk, metodisk,
teknisk eller empirisk i dybden med et eller flere af By & plans faglige
områder.

• vurdere udvalgte teoretiske, videnskabsteoretiske eller
analytiske tilgange indenfor geografi, bystudier og planlægning
og disse tilganges betydning for bæredygtig udvikling og
planlægning af byer, lokalområder, regioner og landskaber

Læringsmål

• identificere og fordybe sig i et specialiseret område af
byudvikling og planlægning
• anvende og evaluere brugen af forskellige kvantitative og/eller
kvalitative metoder på avanceret niveau
• vurdere og anvende teknologier til undersøgelse af steder og/
eller planlægningsprocesser
• styre projekter professionelt.

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).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.

Prøveform

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

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 16.800-24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Bedømmelse: bestået/ikke bestået

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

Navn på studieelement

Projekt: Byplanlægning i praksis

Oversættelse af navn

Project: Urban Planning in Practice

Form

Projekt

Type

Valgfrit

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

I projektet i tredje semester udbygger og specialiserer de studerende
deres viden og færdigheder relateret til strategisk planlægning og
stedsanalyse, og bygger derved videre på indsigter fra første og andet
semester. De studerende har mulighed for at fordybe sig i en selvvalgt
problemstilling vedrørende planlægning i relation til f.eks.
klimaprojekter, bolig, social integration, byudviklingsprocesser,
landdistriktsudvikling, kulturmiljøer, byrum, mobilitet eller
hverdagspraksis. Der udføres en undersøgelse, som indeholder en
proces, hvor de studerende, såvidt det er muligt, deler viden med
borgere, virksomheder, myndigheder eller andre samarbejdspartnere.

• vurdere og afgrænse viden om det udvalgte fagområde og de
faglige termer og begreber der knytter sig dertil, på et
avanceret niveau

Læringsmål

• definere og reflektere over den valgte undersøgelses placering i,
og bidrag til, det faglige felt
• selvstændigt overskue og analysere komplekse datasæt
• formidle komplicerede problemstillinger på en klar og
forståelig måde og indgå i dialog med relevante borgere,
virksomheder, myndigheder eller andre samarbejdspartnere
omkring konkrete omstillingsprocesser.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Prøveform
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
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Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 84.000-139.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 108.000-172.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 108.000-172.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 141.600-206.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 141.600-206.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektportfolioen skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk, der indgår i bedømmelsen.
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.

Title

Live Case Project: Consultancy in Practice

Type of activity

Project

Mandatory or elective

Elective

ECTS-rating

15 ECTS

Teaching language

English

Overall objective

Based on cooperation with one or more consultancies, students achieve
practical skills and competences in working as a planning consultant, as
well as to reflect on how consultants work. Students learn how to work
out and communicate solid analysis, which can be used in consultancy
and planning.
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• Master how to analyse places as a part of consultancy and
planning work

Overall learning outcomes

• Collect and handle knowledge and data from field work and
other sources in order to analyse, plan, design and present
proposals, strategies and processes
• Work in dialogue with consultancy and planning professionals
in an interdisciplinary project in urban and community
development
• Present and visualize consultancy work in practice

Type of exam
Oral project exam in groups with individual assessment

Permitted group size: 2-6 students.
The character limits of the project report are:
For 2 students: 84,000-139,200 characters, including spaces.
For 3 students: 108,000-172,800 characters, including spaces.
For 4 students: 108,000-172,800 characters, including spaces.
For 5 students: 141,600-206,400 characters, including spaces.
For 6 students: 141,600-206,400 characters, including spaces.
The character limits include the cover, table of contents,
summary, bibliography, figures and other illustrations, but
exclude any appendices.
The project report must include a summary, that is part of the
assessment. The summary can either be written in English or
Danish.
Type of exam

Time allowed for exam including time used for assessment is
for:
2 students: 60 minutes.
3 students: 75 minutes.
4 students: 90 minutes.
5 students: 105 minutes.
6 students: 120 minutes.
Writing and spelling skills in the project report are part of the
assessment.
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.
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Navn på studieelement

Projektorienteret praktikforløb

Oversættelse af navn

Project-oriented internship

Form

Projektorienteret praktikforløb

Type

Valgfrit

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Gennem praktikforløbet tilegner de studerende sig begreber og metoder
til at beskrive, forstå, analysere, vurdere relevante problemstillinger
inden for byudvikling og planlægning i praksis.

• tilrettelægge og gennemføre analyser af konkrete praktiske
problemstillinger ved hjælp af fagets teorier, begreber og
metoder
• vurdere og anvende relevante kilder og litteratur til løsning af
konkrete problemstillinger

Læringsmål

• formidle viden, planlægge og indgå i dialog med såvel eksperter
som samfundsaktører omkring udførelse af konkrete opgaver
med inddragelse af fagområdets teorier, begreber og metoder
• udarbejde løsningsstrategier med udgangspunkt i kritisk
anvendelse af byudviklings- og planlægningsfunderede teorier
og metoder.
• selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve
Det skriftlige produkt skal være på 40.800-52.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform

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.
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Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Projektorienteret iværksætterpraktik

Oversættelse af navn

Project-oriented entrepreneurial internship

Form

Projektorienteret praktikforløb

Type

Valgfrit

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Gennem praktikforløbet tilegner de studerende sig begreber og metoder
til at beskrive, forstå, analysere, vurdere relevante problemstillinger
inden for byudvikling og planlægning i praksis. De studerende arbejder
videre med iværsætterkompetencerne fra 2. semesters prospekt. Den
studerende arbejder gennem praktikken i samarbejde med en ekstern
partner der tilbyder praktikplads med udgangspunkt i arbejdet frem mod
egen virksomhed, ligesom den eksterne partner tilbyder
uddannelseselementer, der bistår processen frem mod egen virksomhed.

• overskue og styre processer og metoder til opstart af egen
virksomhed
• tilrettelægge og gennemføre analyser af konkrete praktiske
problemstillinger i et iværksætterperspektiv ved hjælp af fagets
teorier, begreber og metoder

Læringsmål

• formidle viden, planlægge og indgå i dialog med såvel eksperter
som samfundsaktører omkring udførelse af konkrete opgaver
med inddragelse af fagområdets teorier, begreber og metoder
• omsætte faglig viden og færdigheder til relevante parametre i
forbindelse med virksomhedsopstart
• vurdere, evaluere og følge op på praktisk erfaring med og
kompetence til at starte eget firma
• selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

Prøveform

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve
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Det skriftlige produkt skal være på 40.800-52.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
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 det skriftlige produkt 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

Projektorienteret praktikforløb

Oversættelse af navn

Project-oriented internship

Form

Projektorienteret praktikforløb

Type

Valgfrit

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Gennem praktikforløbet tilegner de studerende sig begreber og metoder
til at beskrive, forstå, analysere, vurdere relevante problemstillinger
inden for byudvikling og planlægning i praksis. Det er tillige målet, at
den studerende opnår evne til at beskrive og reflektere over et
selvstændigt udført arbejde. Den studerende reflekterer samtidig over
erfarede praksisser i feltet, egen faglig læring og relationen mellem
praksis og forskning.

Læringsmål

• reflektere over mødet mellem fagområdets teorier og praksis og
vurdere hvordan relevante teorier og metoder kan anvendes til
at analysere og forandre praksis
• tilrettelægge og gennemføre analyser af konkrete praktiske
problemstillinger ved hjælp af fagets teorier, begreber og
metoder
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• vurdere og anvende relevante kilder og litteratur til løsning af
konkrete problemstillinger
• formidle viden, planlægge og indgå i dialog med såvel eksperter
som samfundsaktører omkring udførelse af konkrete opgaver
med inddragelse af fagområdets teorier, begreber og metoder
• udarbejde løsningsstrategier med udgangspunkt i kritisk
anvendelse af byudviklings- og planlægningsfunderede teorier
og metoder
• selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve
Det skriftlige produkt skal være på 72.000-91.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Prøveform

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige
produkt og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt 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

Speciale

Oversættelse af navn

Master´s Thesis

Form

Speciale

Type

Obligatorisk

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål
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Specialet har til formål at vise, at de studerende kan planlægge og udføre
en selvstændig og afgrænset videnskabelig analyse i et tværfagligt og
projektorienteret problemfelt inden for uddannelsens fagområde. På
grundlag af metodologiske overvejelser, udvælger og anvender de
studerende relevante kvalitative og/eller kvantitative metoder og
inddrager den nyeste internationale forskning inden for et selvstændigt
udvalgt emne. Denne viden behandles og formidles kritisk og refleksivt
igennem en selvstændig videnskabelig undersøgelse. De studerende
demonstrerer, at de kan diskutere den relevante litteratur og give en
præcis fremstilling af deres undersøgelsesresultater.

• Udvælge og argumentere for videnskabelige teorier, metoder og
redskaber til at foretage analyser på et højt forskningsbaseret
niveau ud fra en selvstændigt formuleret veldefineret og
relevant videnskabelig problemformulering

Læringsmål

• Kritisk reflektere over international forskning inden for
problemfeltet og diskutere hvordan specialets bidrag placerer
sig i denne forskning
• Ræsonnere og skrive klart og tydeligt i overensstemmelse med
akademiske normer
• Selvstændigt tilrettelægge, gennemføre og tage ansvar for en
længerevarende akademisk arbejdsopgave
• Selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster af
egen og fagfællers produktion.

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 100.800-163.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 146.400-172.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 151.200-182.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 151.200-182.400 tegn inkl.
mellemrum.
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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.

8. Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Planlægning og Geografi
28. juni 2021
.
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12. oktober 2021
.

8.3 Godkendt af rektor
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