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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 Titel
Uddannelsen er en tværfaglig uddannelse, som består af studier af 2 fag: Teknologisk-samfundsvidenskabelig
planlægning og Kommunikation. Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.tech.soc i TeknologiskSamfundsvidenskabelig Planlægning og Kommunikation
Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Technological and Socio-Economic Planning
and Communication Studies

1.2 Uddannelsens formål og kompetenceprofil – faglige og erhvervsrelevante kompetencer
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen § 3 giver uddannelsen den studerende, viden, færdigheder og
kompetencer inden for:
tværfaglig bæredygtighedsorienteret planlægning og innovation, hvor kommunikationsstrategier og tilrettelæggelse af
kommunikationsprocesser har særlig betydning. Uddannelsen skal give de studerende praktiske og videnskabelige
kompetencer i relation til miljø-, energi-, ressource- og klimaproblemstillinger. Uddannelsen skal give et videnskabeligt
grundlag for at analysere, designe og forestå arbejde med indsamling, behandling og formidling af
bæredygtighedsrelateret viden og data. Hertil kommer teoretisk og praktisk viden om vilkårene for formidling af faglig
information til forskellige målgrupper. Uddannelsen sigter mod at give de studerende et dybtgående teoretisk og
metodisk grundlag for at bidrage til bæredygtighedsorienteret planlægning og viden og varetagelse af
kommunikationsopgaver i relation hertil.
Uddannelsen kvalificerer til at arbejde inden for:

• Organisationer og virksomheder, der varetager konsulentopgaver, planlægning, formidling og kommunikation
i relation til miljø-, energi-, klima- og ressourceindsats.
• Virksomheder, der i kæder, netværk eller internt varetager miljøkommunikation som led i PR, miljøstyring,
certificering og forbrugeroplysning.
• Offentlige myndigheder i stat, regioner og kommuner med behov formidling af faglig viden og varetagelse af
intern og ekstern kommunikation i relation til miljø, energi, klima- og ressourceindsats.
• Konsulentfirmaer og rådgivende ingeniørvirksomheder, der beskæftiger eksperter inden for forskellige
fagområder og har behov for tværgående og dialogorienterede kompetencer.
• Internationale institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med kommunikation af miljø- og
bæredygtighedsproblemstillinger.
• Forskning og undervisning i relation til kommunikation af bæredygtighedsproblemstillinger.

Kombinationskandidatuddannelsen skal endvidere give kandidaten faglige forudsætninger for at påbegynde en
forskeruddannelse.

Viden:
• Viden om samspil mellem natur, teknologi og samfund inden for miljø, energi, klima og ressourcer på udvalgte
områder, baseret på videnskabelig forskning på højeste niveau.
• Forskningsbaseret indsigt i vilkår, udfordringer og strategier for regulering, planlægning, implementering og
formidling af miljø-, klima-, energi- og ressourceindsats og bæredygtig udvikling på udvalgte områder.
• Forskningsbaseret viden om begreber, teorier og metoder samt praktisk orienteret viden om planlægning og
tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser til udvalgte
målgrupper og mellem forskellige aktører
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• Forståelse af og refleksion over fagområdernes teorier og metoder som grundlag for at identificere nye
videnskabelige problemstillinger og gennemføre analyser af bæredygtighedsorienteret planlægning og
innovation med særligt henblik på kommunikationsprocesser.

Færdigheder:
• Identificere, analysere og vurdere bæredygtighedsproblemstillinger på et tværfagligt grundlag og foreslå
løsningsstrategier.
• Udvælge og anvende relevant teoretisk/metodisk grundlag og indsamle viden til analyser af problemstillinger
samt til planlægning, formidling og implementering af løsningsforslag relateret til miljø, energi, klima og
ressourcer.
• Planlægge, designe og vurdere medieprodukter og kommunikations processer, der sigter mod kommunikation
af faglig viden til en eller flere nærmere afgrænsede målgrupper i relation til organisatoriske rammer, fagligt
indhold og formål.
• Indsamle, vurdere og anvende faglig viden og data til brug for formidling, planlægning og design af
kommunikationsstrategier og -produkter.
• Formidle bæredygtighedsrelateret viden og indgå i dialog med såvel fagfæller som ikke-specialister.
• Inddrage såvel eksperter på tværs af fagområder som involverede parter og lægfolk i formulering af
problemstillinger og i opstilling, analyse og vurdering af løsningsforslag og handlestrategier.

Kompetencer:

• Planlægge, forestå og samarbejde om arbejdsopgaver, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye
løsningsmodeller i relation til analyse og formidling af miljø, energi, klima og ressourcer problemstillinger.
• Vurdere, planlægge og gennemføre planlægning og varetage opgaver med vidensindsamling, analyser og
kommunikations- og forandringsprocesser i relation til miljø, energi, klima og ressourcer.
• Kan selvstændigt planlægge, gennemføre og vurdere en undersøgelse af en kommunikationsfaglig
problemstilling samt udvikle og tilrettelægge kommunikationsindsatser i de former, der arbejdes med i
uddannelsen med anvendelse af fagområdets nyeste viden og etablerede teorier, metoder og praksis
• Indgå i dialog med eksperter på tværs af fagområder og samfundsmæssige aktører om
bæredygtighedsrelaterede problemer, samt formidle relevant viden og indgå i samarbejde om strategier for
løsning.
• Tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

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

1.4 Adgangskrav
Fremgår af universitetets hjemmeside.
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1.5 Normering og varighed
Uddannelsen er normeret til 120 ECTS og tilrettelagt med henblik på 2 års fuldtidsstudie.

1.6 Studienævn og censorkorps
Uddannelsen hører under studienævn for Studienævn for Planlægning og Geografi.
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for TekSam Teknologisk-Samfundsvidenskabelig
Planlægning. Uddannelseselementer for Kommunikation hører under censorkorpset for Kommunikation, Journalistik og
Performance-design.

1.7 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under det teknisk-videnskabelige hovedområde.
Uddannelseselementerne for Kommunikation hører under det humanistiske hovedområde.

2. Uddannelsens forløb
2.1 1. semester

1. semester
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning
Formål
Semesteret har til formål at give den studerende forståelse af miljøproblemer og deres sammenhæng med
samfundsudvikling og teknologianvendelse på et tværvidenskabeligt grundlag, indsigt i metoder og teorigrundlag, der
kan bruges i analyser af miljøproblemer og planlægningsvilkår, indsigt i vilkår og muligheder for miljørelateret
planlægning og politik på lokalt, nationalt og internationalt niveau og kompetencer til at identificere, analysere og
designe løsninger inden for udvalgte problemkomplekser med anvendelse af videnskabelige metoder og teorigrundlag.
Uddannelseselementer

Enten (efterårssemesteret):
• Projektarbejde i Planlægning (15 ECTS)
• Grundlag for planlægning med feltstudier (10 ECTS)
• Metoder i planlægning (5 ECTS)
Eller (forårssemesteret):
•
•
•
•

Projektarbejde i Regulering (15 ECTS)
Regulering og governanceformer (5 ECTS)
Regulering og implementering (5 ECTS)
Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi- og klimaomstilling (5 ECTS)

Titel

Projekt i Planlægning

Seneste ændring

1/9-19

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk
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Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
• Teknologiske, samfunds- og miljømæssige vilkår for
planlægning i relation til miljø-, klima-, energi- og/eller
ressourceproblemer på
• Teorier, begreber og metoder der kan anvendes i en tværfaglig
og helhedsorienteret planlægning.
• Færdigheder:
• Identificere og afgrænse planlægningsorienterede problemstillinger.
• Anvende relevant teori- og metodegrundlag til at indsamle
viden om og analysere afgrænsede problemfelter
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Analysere planlægningens grundlag og virkemåde i forhold til
af- grænsede områder i relation til miljø, klima, energi og/eller
ressourcer
• Kompetencer:
• Undersøge, vurdere og foreslå planlægnings indsats rettet mod
afhjælpning/ forebyggelse af problemstillinger i relation til
miljø, klima, energi og ressourcer

• Inddrage helhedsorienterede perspektiver i analyser af
miljørelaterede problemstillinger
• Tilrettelægge egen faglige udvikling, samarbejde og indgå i
faglige diskussioner samt evaluere procesforløb i
projektarbejde.

Overordnet indhold

Projektet skal indeholde en selvstændig afgrænset og motiveret problemstilling i relation til aktuelle miljø-, energi-, klima- og/eller
ressource problemer og planlægningsindsats heroverfor. Rapporten skal
belyse teknologiske, naturmæssige og samfundsmæssige vilkår af
betydning for denne problemstilling med et selvvalgt fokus og vægtning
af de forhold der undersøges. Rapporten skal indeholde design og
gennemførsel af en selvstændig analyse og vurdering af et
vidensgrundlag der kan belyse denne problemstilling. Der skal udvælges,
anvendes og reflekteres over et teoretisk/metodisk grundlag og et
empirisk felt for de konkrete analyser. Rapporten skal inddrage
helhedsorienterede perspektiver på og refleksioner over
problemstillingen. Gennem projektplan, problemformuleringsseminar og
intern evaluering skal der vises refleksioner over egen faglige udvikling,
samarbejde og procesforløb i projektarbejdet, samt evne til at indgå i
faglige dialoger. Projektplanerne vedlægges som bilag til rapporten.

Undervisnings- og arbejdsform

Projektgruppen modtager individuel vejledning i forhold til det skriftlige
og koordinering samt planlægning af gruppearbejdet, samt kollektiv
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vejledning i forbindelse med problemformuleringsseminar og intern
evaluering af projektarbejdet.

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse i problemformuleringsseminar og
den interne evaluering.
Deltager den studerende ikke i problemformuleringsseminaret og den
interne evaluering udarbejdes refleksionsdokument der skal have et
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
omfang på minimum 7.200 antal tegn inkl. mellemrum og må have et
omfang på maksimalt 14.400 antal tegn inkl. mellemrum, som skal
godkendes af egen vejleder. Refleksionsdokumentet skal adressere
opponentgruppens oplæg og komme med konstruktive ideer til
eksempelvis sammenhæng mellem problemfelt, problemformulering og
metodeovervejelser og/eller sammenhæng mellem problemformulering,
analyse og konklusion.

Prøveform
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 af eksaminator udvalgt
emne, der meddeles de studerende senest 3 hverdage inden
prøven. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en
varighed på op til 7 minutter. De individuelle oplæg efterfølges
af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med
udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for hele det
faglige område, der relaterer til projektrapporten.

Prøveformer

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 86.400 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 96.000 og maksimum 132.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 96.000 og maksimum 148.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 96.000 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 96.000 og maksimum 172.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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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.

Titel

Grundlag for planlægning med feltstudier

Seneste ændring

1/9-19

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden:
• Om teori og metoder til analyse og vurdering af planlægning i
relation til miljø, klima, energi og ressourcer.
• Om lokale, nationale og internationale politisk-økonomiske og
administrative rammebetingelser herfor.
• Om miljø-, -teknologi- og samfundsvilkår for og effekter af
planlægning og udvikling indenfor udvalgte områder.
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan identificere planlægningsproblemstillinger i relation til
miljø, klima, energi og ressourceanvendelse.
• Kan identificere samfundsmæssige aktører, institutioner og organisationer involveret i udvalgte problemkomplekser.
• Kan udvælge, anvende og reflektere over teori og metoder
samt empirisk grundlag for undersøgelse af
planlægningsproblemstil linger.
• Kan foretage feltstudier af vilkår for planlægning i afgrænsede
geografiske og faglige sammenhænge.

• Kompetencer:
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• Kan inddrage tværfaglig viden og helhedsorienterede
perspektiver i planlægningsopgaver.
• Kan indgå i dialog med samfundsmæssige aktører om
miljørelaterede problemer.

Grundkurset består af et kursus på RUC og et feltkursus på en lokalitet
uden for RUC med fælles og gruppeopdelte feltstudieaktiviteter.
Grundkurset på RUC introducerer til baggrund for planlægning inden for
miljø, klima, energi og ressourcer samt til teorier om og metoder til
analyse af planlægning i tilknytning hertil. Kurset skal give en baggrund
for tværfaglig helhedsorienterede analyser og for kritisk vurdering af
vidensgrundlaget for planlægning. Kurset skal bl.a. indeholde:

Overordnet indhold

• Et grundlag for indsigt i teknologiske, natur- og
samfundsmæssige vilkår for planlægning af miljø- og
bæredygtighedsproblemer, bl.a. ved at præsentere en række
planlægningsproblemstillinger og deres udvikling inden for
udvalgte samfundssektorer i relation til miljø, klima, energi og
ressourcer
• Introduktion til teorier og metoder der kan anvendes i analyser
af planlægningsproblemstillinger
• Introduktion til faglige indfaldsvinkler og metoder til at fremskaffe og vurdere et vidensgrundlag for planlægning
• Grundlag for at undersøge relevante samfundsaktørers,
institutioners og organisationers rolle i planlægning
Feltkurset tager udgangspunkt i et lokalsamfund og den måde som miljøog teknologiproblemstillinger fremtræder og behandles lokalt. Gennem
besøg, foredrag, interview og andre former for feltstudier under- søges
det hvordan teknologiske, natur- og samfundsmæssige vilkår skaber
betingelser og muligheder for planlægning på lokalt niveau under
indflydelse af nationale og internationale rammebetingelser.

• Udover deltagelse i et antal fælles planlagte aktiviteter skal de
studerende i grupper udføre et afgrænset selvstændigt
feltstudium, som afrapporteres under feltopholdet med en
feltrapport og et mundtligt oplæg.
• Feltrapporten skal indeholde redegørelser for de udførte
aktiviteter i relation til det valgte problemfelt og refleksioner
over de opnåede erfaringer om lokale planlægningsvilkår.
• Det mundtlige oplæg skal formidle den opnåede erfaring og
refleksioner herover med involverede samfundsaktører som
målgruppe.

Forelæsninger med øvelser og gruppearbejde
Feltophold af 7 dages varighed (ekskl. rejsetid) med gruppearbejde.
Undervisnings- og arbejdsform

Den skriftlige kursusopgave skal dokumentere indsigt, forståelse og
reflektion over væsentlige dele af kursets indhold. Opgaven skal
indeholde en afgrænset problemstilling, gerne i relation til
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projektarbejdet, redegørelse for teorier, metoder og begrebsrammer
med reference til kursets indhold, samt forslag til og refelktioner over
hvordan de vil kunne bruges til at undersøge den givne problemstilling i
et helhedsorienteret, tværfagligt perspektiv.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Godkendt deltagelse i feltstudieaktiviteter, herunder aktiv deltagelse i
gruppearbejde inkl. udarbejdelse af feltrapport og mundtligt oplæg
under feltopholdet. Feltrapporten skal have et omfang på mindst 7.200
tegn inkl. mellemrum pr. gruppemedlem og det mundtlige oplæg skal
have en varighed på mindst 5 minutter pr. gruppemedlem.

Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan
ikke erstattes af en prøve. Ovenstående kan derfor ikke erstattes at en
omprøve.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af bunden opgave
udarbejdet af gruppen.
Ved den mundtlige prøven tages der udgangspunkt i de
studerendes produkt(er) og et oplæg fra hver af de studerende
på maksimalt 5 min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2 til 5 studerende.

Prøveformer

Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:
2 studerende mindst 14.400 og højst 28.800 tegn inkl.
mellemrum.
3 studerende mindst 16.800 og højst 33.600 tegn inkl.
mellemrum.
4 studerende mindst 19.200 og højst 38.400 tegn inkl.
mellemrum.
5 studerende mindst 21.600 og højst 43.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 40 minutter.
Ved 3 eksaminander 60 minutter.
Ved 4 eksaminander 80 minutter.
Ved 5 eksaminander 105 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlig prøve.
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Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Metoder i Planlægning

Seneste ændring

1/9-2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk Kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Planlægningsmetoder, der anvendes i praksis i
planlægningsopgaver i relation til miljø-, energi- og
ressourceproblemstillinger
• Vilkår for og effekter af planlægningsindsats på udvalgte
områder
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan formulere og systemafgrænse plan
lægningsproblemstillinger i relation til miljø-, klima, energi- og
ressourceproblemstillinger
• Kan udvælge, vurdere og anvende begreber, metoder, teorier
og vidensgrundlag som kan bruges i planlægningsindsats på
udvalgte områder
• Kompetencer:
• Kan reflektere over, vurdere og foreslå planlægningsmetoder
inden for udvalgte planlægningsfelter

Kurset introducerer til aktuelle planlægningsmetoder der anvendes i
praksis af myndigheder, virksomheder og organisationer og præsenterer
indfaldsvinkler, teori og metoder til analyser af planlægningens
forudsætninger og effekter. Kurset skal desuden give inspiration til
indfaldsvinkler og metodegrundlag til projektarbejdet.
Overordnet indhold

• Kurset behandler på eksemplarisk vis planlægnings
problemstillinger inden for samfundssektorer som f.eks. energi,
transport, landbrug, byudvikling, produktion og forbrug
• På kurset præsenteres et udvalg af de planlægningsmetoder,
der anvendes inden for udvalgte felter, samt deres teoretiske
forankring
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• Gennem eksempler og fordybelse i udvalgte genstandsfelter
præsenteres og diskuteres erfaringer med og vilkår for
planlægningsindsats og metoder til planlægning i relation til
miljø-, klima-, energi- og/eller ressourceproblemstillinger
• På kurset introduceres til et tværvidenskabeligt grundlag for at
analysere og vurdere planlægningsmetoder

Forelæsninger og øvelser, studenteroplæg mm.
Undervisnings- og arbejdsform

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
• Den studerendes deltagelse i mindst 70% af kursusgangene.
Ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse forstås:

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

• Den studerende skal deltage i undervisningsaktiviteterne,
herunder udarbejdelse af mindre skriftlige opgaver eller
mundtlige fremlæggelser og diskussion af en eller flere tekster
fra kursuslitteraturen.

Omprøve: Omprøven er en skriftlig opgave på baggrund af bundne
spørgsmål. Omprøven har et omfang svarende til min. 14.400 tegn inkl.
mellemrum og max. 28.800 tegn inkl. mellemrum. Omprøven godkendes
af kursusansvarlig

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave hvor den studerende skal
belyse løsningsforslag vedrørende en selvvalgt, afgrænset og
fokuseret planlægningsproblemstilling.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 21.600-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 3 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
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Titel

Regulering og governanceformer

Seneste ændring

1/9-2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:

• Udvikling af institutioner, offentlig-privat samspil, virkemidler,
politik og lovkomplekser på lokalt, nationalt og internationalt
niveau ift. miljø-, energi-, klima- og ressourceproblemstillinger,
• Teori og metoder til at analysere tilblivelse, drivkræfter bag,
implementering og effekter af regulering ift. miljø-, energi-,
klima-og ressourceproblemstillinger
• Færdigheder:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• At identificere problemfelter på udvalgte reguleringsområder
hvad angår baggrund, effekter og udviklingsperspektiver
• At opstille forslag til analyser af reguleringstiltag og deres
tilblivelse, implementering og/eller effekter i forhold til
relevante teorier og metoder.
• At kunne redegøre for relevante retsgrundlag og
governaceformer med reference til kursusmaterialet, og
• at kunne foreslå og belyse design af analyser af regulering på
området
• Kompetencer:
• At kunne sætte sig ind i de forvaltningsmæssige aspekter ved
en problemstilling og planlægge undersøgelser af
retsgrundlag, implementering og effekter af regulering

Kurset skal give de studerende en forståelse af reguleringskomplekser,
deres organisering og udvikling, de politiske processer involveret i
regulering og samspil mellem samfundsmæssige aktører og institutioner
på lokalt, nationalt og internationalt niveau i relation til miljø, klima,
energi og ressourceproblemer.

Overordnet indhold

Kurset introducerer til teori- og metodegrundlag for forståelse af
governanceformer, policy processer og drivkræfter og interesser, aktører
og handlemuligheder bag udvikling af regulering og politik. Kurset
introducerer til organisationsstruktur og netværksrelationer i offentlige
forvaltninger og institutioner, og deres samspil medprivate virksomheder
og organisationer, NGO'er mv. i relation til udvalgte sektorer og områder.
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Forelæsninger med gruppearbejde og øvelser.
Undervisnings- og arbejdsform

Forudsætning for deltagelse

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling
godkendt af underviser.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 21.600 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 3 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Projekt i Regulering

Seneste ændring

1/9-2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
• Virkemidler, videns grundlag, organisering og implementering
af regulering med relevans for miljø, klima, energi, og
ressourcer.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Teori og metoder til at studere politikudvikling,
reguleringsformer og effekter af regulering i krydsningsfeltet
mellem miljø og samfund.
• Færdigheder:
• At formulere og analysere en problemstilling i relation til
regulering af teknologisystemer, produktion, lokalområder
eller sektorer i relation til miljø-, klima-, energi- og/eller
ressourceproblemer.,
• At indsamle, analysere og vurdere viden om forudsætninger for
og konsekvenser af regulering på et afgrænset område.,
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• At analysere og vurdere barrierer og muligheder for
planlægning og implementering af regulering på et afgrænset
område.
• Kompetencer:
• At analysere lovgrundlag og politiske processer i relation til
planlægning og udvikling på et afgrænset område, at vurdere
og foreslå reguleringsformer og planlægningstiltag i relation til
regulering, der vil kunne bidrage til at løse eller forebygge
miljøproblemer.,
• Tilrettelægge egen faglige udvikling, samarbejde og indgå i
faglige diskussioner samt evaluere procesforløb i
projektarbejde.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Projektet skal indeholde en selvstændig afgrænset analyse af en problemstilling omkring regulering med betydning for miljø, klima, energi
og/eller ressourceproblemstillinger.
Projektet skal indeholde design og gennemførsel af en selvstændig
indsamling, analyse og vurdering af et vidensgrundlag der kan belyse
denne problemstilling. Der skal udvælges, anvendes og reflekteres over
et teoretisk/metodisk grundlag og et empirisk felt for de konkrete
analyser. Projektet skal på et afgrænset område opnå indsigt i
vidensgrundlag, virkemåde, implementeringsvilkår og effekter af
reguleringsindsats, gennemføre en analyse af effekter af eller betingelser
og muligheder for regulering samt diskutere muligheder for at
iværksætte indsats der kan forebygge/afhjælpe miljø- og
bæredygtighedsproblemer.

Projektgruppen modtager individuel vejledning i forhold til det skriftlige
og koordinering samt planlægning af gruppearbejdet, samt kollektiv
vejledning i forbindelse med problemformuleringsseminar og intern
evaluering af projektarbejdet.
Gennem projektplan, problemformuleringsseminar og intern evaluering
skal der vises refleksioner over egen faglige udvikling, samarbejde og
procesforløb i projektarbejdet, samt evne til at indgå i faglige dialoger.
Projektplanerne vedlægges som bilag til rapporten.

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse i problemformuleringsseminaret og i
den interne evalulering.
Deltager den studerende ikke i problemformuleringsseminaret og den
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen interne evaluering udarbejdes refleksionsdokument på min. 7.200 og
max. 14.400 tegn inkl. mellemrum , som skal godkendes af egen vejleder.
Refleksionsdokumentet skal adressere opponentgruppens oplæg og
komme med konstruktive ideer til eksempelvis sammenhæng mellem
problemfelt, problemformulering og metodeovervejelser og/eller
sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion.
Prøveformer
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Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
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.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 86.400 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 96.000 og maksimum 132.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 96.000 og maksimum 148.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 96.000 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 96.000 og maksimum 172.800 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.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
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Titel

Regulering og Implementering

Seneste ændring

1/9-2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Om reguleringens udformning og organisering på udvalgte
områder i relation til energi, klima, ressourcer, miljø inden for
samfunds sektorer som energi, landbrug, transport, byggeri etc
• Om relationer mellem offentlige og private aktører i udvikling
af regulering på udvalgte områder
• Om teori om og metoder til at udvikle og evaluere
reguleringsindsats
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan identificere problemstillinger i relation til virkemåde og
effekter af reguleringsindsats
• Kan identificere policydokumenter, lovkomplekser og
reguleringsinstanser af relevans for et udvalgt problemfelt
• Kan analysere, vurdere og foreslå reguleringsindsats og
udvikling af vidensgrundlag som grundlag for regulering af
samfundssektorernes udvikling
• Kompetencer:
• Kan bidrage til planlægningsopgaver i forvaltning og
implementering af regulering i relation til miljø, klima, energi
og ressourceproblemer

Kursets formål er at introducere til reguleringens opbygning, principper
og virkemåde, på regionalt, nationalt og internationalt niveau, primært
indenfor miljø, ressourcer og klima- og energiområdet i udvalgte
sektorer.

Overordnet indhold

Kurset præsenterer aktuelle problemstillinger inden for forskellige
samfundssektorer og de reguleringsformer der anvendes. Forskellige
principper for regulering og relationer mellem politiske mål,
samfundsinteresser og drivkræfter diskuteres
Kurset skal give et grundlag for at de studerende kan analysere, vurdere
og foreslå reguleringstiltag i relation til afhjælpning/forebyggelse af
miljøproblemer og fremme af bæredygtig udvikling. Der lægges vægt på
forståelse af relationer mellem sektorudvikling og regulering, samt
muligheder for at udvikle en helhedsorienteret regulering.

Undervisnings- og arbejdsform
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Forelæsninger med gruppearbejde og øvelser.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en bunden opgave
udarbejdet af gruppen.
Prøven indledes med et oplæg fra hver af de studerende på
maksimalt 5 min., hvorefter prøven foregår som samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveformer

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 14.400-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 16.800-33.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 19.200-38.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 21.600-43.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 24.000-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 40 minutter.
Ved 3 eksaminander 60 minutter.
Ved 4 eksaminander 80 minutter.
Ved 5 eksaminander 105 minutter.
Ved 6 eksaminander 120 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

Vidensgrundlag for regulering af miljø-, energi- og
klimaomstilling
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Seneste ændring

1/9-2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Om vidensgrundlag bag reguleringsindsatsen på udvalgte
områder.
• Om modeller, der bliver brugt til beslutningsstøtte inde for
disse områder.
• Om teorier, begreber og metoder, der kan anvendes til at
analysere, vurdere og foreslå vidensindsamling, som grundlag
for regulering på udvalgte områder.
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan udvælge og anvende og reflektere over metoder, modeller
og datagrundlag, der kan anvendes som grundlag for
regulering.
• Kan identificere videninstitutioner, involverede parter og
relevante samfundsaktører omkring konkrete
reguleringsområder.
• Kompetencer:
• Kan inddrage relevante vidensgrundlag og
samfundsinstitutioner omkring regulering af udvalgte
problemområder.
• Kan forstå samspil mellem viden, politiske institutioner og
magt.

Kurset skal give deltagerne viden om og erfaring med hvordan
forskellige planlægningsværktøjer bliver anvendt i teknisk forstand og i
den politiske proces.

Overordnet indhold

Kurset sætter fokus på de sektorer der ligger uden for EU's
kvoteregulering (non-ETS), ofte beskrevet af de tre b’er: bønder, biler og
boliger. Landbrugs-, transport- og boligsektoren arbejder ud fra
forskellige planlægningsrationaler, og bruger meget forskellige
planlægningsværktøjer.
Kurset har tre dimensioner
• Planlægningsværktøjer. Vidensgrundlaget for regulering
formidles i høj grad via modeller for tekniske, naturmæssige og
økonomiske konsekvenser af beslutninger. Kurset introducerer
til forskellige modeller
• Den klimaorienterede regulering inden for energi-, landbrugsog transportministeriet, herunder hvordan disse områder
koordineres
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• Samspillet mellem vidensgrundlag og politik – gennem et
rollespil illustreres samspillet mellem viden, embedsværk og
politik

Forelæsninger og øvelser, studenteroplæg mm.
Undervisnings- og arbejdsform

Forudsætning for deltagelse
Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse:
Ved aktiv og regelmæssig deltagelse forstås:
Deltagelse i 70% af kursusgangene samt deltagelse i de aktiviteter, der
er tilknyttet kurset.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Lever den studerende ikke op til fremmødekravet udgør omprøven herfor
en skriftlig opgave på baggrund af bundne spørgsmål med et omfangpå
minimum 21.600 antal tegn og maksimalt 43.200 antal tegn inkl.
mellemrum.Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.
Portfolioen består af 2 til 4 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.

Prøveformer

Portfolioen skal have et omfang på 19.200-38.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
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 study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
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2.2 2. semester

2. semester
Kommunikation
Formål
Målet med semesteret er at bygge videre på de forudsætninger som er etableret under bacheloruddannelsen. Den
studerende skal tilegne sig mere dybtgående viden om de problemer, som knytter sig til strategisk kommunikation i en
faglig kontekst. Der lægges vægt på en uddybende behandling af begreber, teorier og metoder, samt videreudvikling af
praktiske færdigheder i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og vurdering af kommunikations- og
informationsprocesser og produktion af informativt materiale, der sigter mod formidling af viden til relevante
målgrupper og vidensdeling mellem relevante aktører.

Uddannelseselementer
• Strategisk kommunikation (5 ECTS)
• 2 valgfrie kurser (2 x 5 ECTS)
• Projekt: Kommunikation 1 (15 ECTS)

Titel

Strategisk kommunikation

Oversættelse af titel

Strategic communication

Seneste ændring

1. september, 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om og overblik over teoretiske og metodiske retninger,
der kan bidrage til at forstå betingelserne for strategisk
kommunikation.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om de komplekse problemer og udfordringer der knytter
sig til planlægning, gennemførelse og vurdering af strategisk
kommunikation i et stadigt skiftende og globalt
medielandskab.
• Færdigheder i at kunne definere og evaluere strategisk
kommunikation, både teoretisk og praktisk.
• Færdigheder i at kunne afdække kommunikationsproblemer,
identificere interessenter og beskrive problemernes art,
intensitet, og omfang, samt færdighed i at forklare årsagerne til
disse problemer og kortlægge deres mulige konsekvenser.
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• Færdigheder i at kunne udvælge og anvende relevante
teoretiske og metodiske tilgange til analyse af organisationers
brug af strategisk kommunikation.
• Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling og specialisering inden for strategisk
kommunikation.

Kurset i strategisk kommunikation handler om, hvordan organisationer
og andre aktører arbejder strategisk med deres interne og eksterne
kommunikation. Det er en tværfaglig disciplin, der trækker på teorier
inden for kommunikation, manage¬ment, marketing, branding og kultur.
I løbet af kurset bliver de studerende introduceret til centrale teo¬rier,
modeller og begreber inden for strategisk kommunikation. Kurset vil ud
over teori også præsentere cases og eksempler fra forskellige typer af
organisationer.
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Målet med kurset er at gøre de studerende i stand til at forstå, reflektere
og analysere organisatio¬ners og andre aktørers strategiske
kommunikation og kommunikative udfordringer, kortlægge
interessenters roller og engage¬ment, samt anbefale strategiske
kommunikationstiltag.

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte
gruppearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række
temaer, som vil fremgå ved kursets start. Kurset består af en blanding af
forelæsninger, diskussion, og kan omfatte gruppearbejde og peer
feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå
ved kursets start.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med forberedelse.
Prøven tager sit udgangspunkt i et spørgsmål.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Prøveformer

Forberedelsestid inkl. udtrækning: 20 minutter..
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter..
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.
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Titel

Videregående kommunikationsteori- og metode

Oversættelse af titel

Advanced communication theory and method

Seneste ændring

1. september, 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgfrit kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om et afgrænset emneområde inden for kommunikation,
information og medier, herunder viden om aktuelle metoder
som kan anvendes til undersøgelse af emneområdet
• Kendskab til aktuelle og centrale teorier samt
kommunikationsfaglige begreber og termer af relevans for
emneområdet
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at kunne analysere en konkret problemstilling i
kommunikationsfaglige termer
• Færdigheder i at kunne anvende relevant teori på en konkret
kommunikationsfaglig problemstilling
• Færdigheder i at kunne anvende af relevante metoder til
undersøgelse af den kommunikationsfaglige problemstilling
• Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling og specialisering inden for emneområdet

Overordnet indhold

Kurset indeholder præsentation og kritisk diskussion samt afprøvning af
viden om et afgrænset emneområde indenfor det kommunikationsfaglige
felt, herunder præsentation og diskussion af begreber, teorier og
undersøgelsesmetoder.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte
gruppearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række
temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

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 eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Videregående kommunikationsværksted

Oversættelse af titel

Advanced communication workshop

Seneste ændring

1. september, 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgfrit kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om et afgrænset udsnit af relevant faglitteratur og
praktiske metoder, som anvendes i forbindelse med udvikling
og brug af en konkret kommunikationsform og/eller medie
• Viden om gængse produktions- og fremstillingsformer, samt de
æstetiske og etiske problemer og muligheder, der knytter sig til
den aktuelle kommunikationsform og/eller medie
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at selvstændigt kunne planlægge og udarbejde
et kommunikations- og/eller medieprodukt til specifikke
målgrupper
• Færdigheder i at kunne arbejde på en gang kreativt skabende
og kritisk refleksivt med egen og andres
kommunikationspraksis
• Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling og specialisering inden for emneområdet.

Overordnet indhold

Kurserne indeholder præsentation og kritisk diskussion af praktiske
metoder, kommunikationsforme og -medier, som anvendes i forskellige
former for kommunikation, samt indøvning af de nødvendige
færdigheder. I kurserne indgår vejledning om den aktuelle faglitteratur
og andre kilder og deres anvendelse i praksis.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af oplæg, diskussion, gruppearbejde,
hjemmearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række
temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Regelmæssig og aktiv deltagelse. Dette betyder at der er et krav om
tilstedeværelse i 80% af undervisningen, samt aktiv deltagelse i
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undervisningen (være forberedt, deltage i diskussioner, lave oplæg o.l.).
Tilstedeværelse registreres ved navnelister og underviser vurderer,
hvorvidt deltagelsen er aktiv. I de tilfælde hvor forudsætningskravene
ikke er opfyldt, er et eksamensforsøg brugt, og en erstatningsopgave skal
afleveres inden der gives adgang til omprøven.

Erstatningsopgaven er en individuel bunden skriftlig hjemmeopgave,
med et omfang på minimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum og
maksimalt 14.400 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv evt. bilag. Den studerende har 72 timer til at
udfærdige opgaven. Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået.

Prøveform nr. 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
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 eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Prøveformer

Prøveform nr. 2
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i et bundet
kommunikations- og/eller medieprodukt.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Eksaminationstiden inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve..
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Disposition på maksimalt en
A4-side samt præsentationsmateriale.
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Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Prøveform nr. 3
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
Portfolioen består af op til 10 (antal fastsættes af den
kursusansvarlige ud fra en faglig vurdering af den enkelte
studerendes emne) produkter, som helt eller delvist udarbejdes
under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner.. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på
4.800-36.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Titel

Projekt i kommunikation (Kommunikation)

Oversættelse af titel

Project

Seneste ændring

1.september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt
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ECTS-normering

15 ECTS

• Forskningsbasereret viden om de teoretiske, metodiske og
praktiske problemer og muligheder, der knytter sig til
kommunikation i og fra institutioner, virksomheder og
foreninger, til udvalgte målgrupper og mellem forskellige
aktørgrupper
• Forskningsbaseret viden om begreber, teorier og metoder med
særligt henblik på planlægning og tilrettelæggelse af
kommunikationsmateriale og/eller kommunikations- og
informationsprocesser
• Færdigheder i at kunne planlægge, designe og vurdere et
produkt, der sigter mod kommunikation af viden til en eller
flere nærmere afgrænsede målgrupper

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at kunne tilrettelægge, gennemføre og vurdere
en kommunikations- eller informationsindsats , der sigter mod
formidling af eller kommunikation om viden til en eller flere
nærmere afgrænsede målgrupper eller mellem forskellige
aktørgrupper
• Færdigheder i at kunne tage ansvar for valg af teori og metode
til empiriske analyser af kommunikative processer, herunder at
kunne evaluere, diskutere og bedømme teoretiske, metodiske
og praktiske problemstillinger.
• Kompetencer i selvstændigt at kunne igangsætte og
gennemføre et projektarbejde om kommunikationsindssatser
samt indgå professionelt i samarbejde med andre.
• Kompetencer i at kunne håndtere og styre komplekse og
uforudsigelige kommunikationsplanlægningsstrategier, som
forudsætter nye løsningsmodeller
• Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen
faglige udvikling og specialisering inden for
kommunikationsområdet

Overordnet indhold

Projekt om et selvvalgt problem i relation til kommunikation. Emnet for
projektarbejdet vælges af de studerende i overensstemmelse med
kravene til læringsudbytte og evt. nærmere afgrænsede emner og temaer
som studienævnet har fastsat.
Projektet kan være overvejende teoretisk eller indeholde et eller flere
eksempler på planlægning, gennemførelse og vurdering af en
selvstændig produktion, eller selvstændig tilrettelæggelse,
gennemførelse og vurdering af en kommunikationsproces.

Projektarbejdet afsluttes med udarbejdelsen af en skriftlig
projektrapport.
Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejdet kan omfatte udarbejdelsen af et
kommunikationsprodukt, så som en kampagne, video, flyer, website, app
e.l. I de tilfælde hvor den skriftlige rapport er ledsaget af et
kommunikationsprodukt, skal rapporten indeholde en redegørelse for de
teoretiske og praktiske overvejelser i forbindelse med planlægning,
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tilrettelæggelse og eventuelt vurdering af produktet, og for de erfaringer
der er gjort gennem arbejdet. I produkter, der indeholder skriftlig eller
mundtlig tekst, lægges der vægt på, at den sproglige fremstilling svarer
til kommunikationens indhold og formål, herunder målgruppens
forudsætninger, og at den overholder normale formkrav med hensyn til
grammatik, retsskrivning og udtale.
Pensumkrav
Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et
omfang på minimum 1000 sider.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
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.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Prøveformer

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 81.600 og maksimum 100.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 81.600 og maksimum 100.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 100.800 og maksimum 122.400 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.

28

For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Disposition på maksimalt en
A4-side samt præsentationsmateriale.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.3 3. semester

3. semester
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning og Kommunikation
Formål
Semesteret har til formål at give den studerende et videnskabeligt og praktisk grundlag for analyser og
udvikling af strategier for kommunikation og formidlingsopgaver i relation til miljø-, energi, klima og
ressourceproblemer. Modulet skal give grundlag for fordybelse med et selvvalgt fokus i relation til
betingelser og muligheder for bæredygtig udvikling med udgangspunkt i lokalområder, sektorer,
teknologiske systemer, produktion og forbrug og/eller infrastruktur. Modulet skal gøre de studerende i
stand til at opsøge, indsamle, behandle og formidle miljø- og bæredygtighedsorienteret viden og
udbygge den studerendes viden om de problemer som knytter sig til kommunikation af faglig viden i en
organisatorisk ramme. Der lægges vægt på en dybere eller bredere behandling af begreber, teorier og
metoder, samt videreudvikling af praktiske færdigheder i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse
og vurdering af kommunikations- og informationsprocesser og produktion af informativt materiale.
Modulet skal give de studerende forståelse af planlægnings- og reguleringsmæssige rammer og
muligheder for udvikling, samt give grundlag for udvikling af handlingsorienterede strategier og
inddragelse af relevante aktører og institutioner heri.
Uddannelseselementer
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning
• Strategier i bæredygtig omstilling (10 ECTS)
• Valgkursus (5 ECTS)
Følgende valgkurser udbydes:
•
•
•
•
•

GIS Visualisering – udbydes både i forår og efterårssemestret
Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer – udbydes kun efterårssemestret
Klimatilpasning og risikostyring – planlægning og involvering – udbydes kun forårssemestret
Internationale relationer og bæredygtig udvikling – udbydes kun i efterårssemestret
5 ECTS studieaktivitet på øvrige fag på RUC eller anden uddannelsesinstitution. Der skal i hvert tilfælde søges
om forhåndsgodkendelse i studienævnet

Kommunikation
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• Valgfrit kursus (5 ECTS)
• Valgfrit kursus (10 ECTS)
De to kurser kan erstattes af et projektorienteret praktikforløb. Formålet med praktikforløbet er at den studerende
tilegner sig viden om konkret praksis inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, samt indsigt i den nyeste
relevante faglitteratur.

Titel

Strategier i bæredygtig omstilling.

Seneste ændring

1/9-2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden:
• Om teoretiske og metodemæssige grundlag for analyser af
driv- kræfter og interesser bag bæredygtigheds strategier
• Om barrierer og muligheder for etablering af
udviklingsprojekter på udvalgte områder.
• Om metoder til at etablere dialog og samarbejde mellem
parter in- volveret i omstillingsprocesser.
• Færdigheder:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan designe undersøgelser der sigter på indsamling,
behandling, analyse og vurdering af vidensgrundlag for bidrag
til omstillingsprocesser.
• Kan vurdere og foreslå metoder til at opnå dialog og
samarbejde med såvel stærke som svage parter i
omstillingsprocesser.
• Kan analysere, vurdere og foreslå strategier for bæredygtige
om- stillingsprocesser.
• Kompetencer:
• Kan bidrage til bæredygtige omstillingsprocesser gennem
videns- indsamling, analyser og udviklingsforslag.
• Kan inddrage berørte parter i formulering af problemstillinger,
prioritering af løsningsmuligheder og praktisk implementering.,

Overordnet indhold

Kurset har til formål at give den studerende indsigt i muligheder og
betingelser for bæredygtig omstilling. I fokus er eksemplarisk og
problemorienteret arbejde med videns- og handlegrundlag for
omstillingsindsats i produktions- og forbrugsstruktur, teknologiske
systemer, regulering og governance, samt analyse og vurdering af
effekter af og betingelser for bæredygtig omstilling,

• Kurset skal introducere til videnskabeligt grundlag for analyse
af omstillingsprocesser
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• Kurset skal give teoretisk og metodemæssigt grundlag for indsamling og analyse af empiriske data i tilknytning til
omstillingsprocesser.
• Kurset skal give indsigt i vilkår og muligheder for omstilling
inden for udvalgte sektorer, herunder drivkræfter og interesser,
strate-gier, aktører og handlemuligheder i sektoren
• Kurset skal desuden
en bidrage til at understøtte etablering af
kon- takt, samarbejde med og erfaringsdannelse omkring
relationer til eksterne partnerskaber i projektforløbet.

Forelæsninger, gruppearbejde og øvelser. Kurset veksler mellem oplæg,
dialog og gruppearbejde evt. ekskursion(er). Der arbejdes løbende
gennem hele kursusforløbet med en opgave der har til formål at
reflektere over bæredygtige omstillingsmuligheder.

Undervisnings- og arbejdsform

Forudsætning for deltagelse
Efter sidste kursusgang udarbejdes en gruppe synopsis. Denne fungerer
som forarbejde til den endelige kursusrapport. Synopsen er en skriftlig
gruppeopgave som skal dokumentere indsigt, forståelse og refleksion
over væsentlige dele af kursets indhold. Synopsen skal tage
udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling i relation til bæredygtig
omstilling og med reference til kursusindholdet diskutere teorigrundlag
og metoder til at analysere omstillingsprocesser.
Synopsen skal have et omfang på minimum 7.200 antal tegn og inkl.
mellemrum og må have et omfang på maksimalt 14.400 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
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg. Der afsættes 3
hverdage til udarbejdelse af synopsis og denne afleveres efter
kursusrækkens afslutning. Godkendt synopsis er indstillingsgrundlag for
deltagelse i ordinær prøve.
Omprøve:Godkendes synopsen ikke skal der udarbejdes en ny synopsis.
Denne skal tage udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling (evt. en ny
problemstilling) i relation til bæredygtig omstilling og med reference til
kursusindholdet reflektere over teorigrundlag og metoder til at
analysere omstillingsprocesser. Omfanget for synopsis er min. 7.200 tegn
inkl. mellemrum og 14.400 tegn inkl. mellemrum. Der afsættes 3
hverdage til udarbejdelse af ny synopsis.
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Prøveform
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 2-6 studerende.

Prøveformer

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 28.800-57.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 38.400-72.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 38.400-72.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 43.200-86.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 43.200-86.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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.
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: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

GIS Visualisering ((GIS
GIS and visualisation)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
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• 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
• Viden om Danmarks digitale infrastruktur på GeoData området
• Færdigheder:
• Kan beherske relevante digitale værktøjer og teknikker til
indsamling, analyse og præsentation af GeoData

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan forstå muligheder og begrænsninger i den eksisterende
digitale GeoData infrastruktur i forhold til en specifik
problemstilling samt at specificere problemspecifikke
udvidelser her til
• 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.

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

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 4.800 og
maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset.
Afleveringstidspunktet vil fremgå af universitets hjemmeside.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Entreprenørskab - udvikling af projekter og programmer

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om entreprenørskab og innovation
• Indsigt i, forståelse af og refleksion over teorier og metoder,
der kan anvendes innovationsstudier og
entreprenørskabsstudier
• Viden om metoder og værktøjer til udvikling og gennemførelse
af projekter og programmer
• Færdigheder:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• At identificere problemstillinger der kan omsættes til projekter
og programmer
• At sammensætte arbejdspakker i forbindelse med design af
projekter og programmer
• At designe, vurdere og evaluere effektkæder for projekter og
programmer
• Kompetencer:
• Evne til fordybelse i et særligt fokusfelt med dybtgående
forståelse af viden, teorier og metoder inden for dette felt.
• Evne til at omsætte projektideer til projekter og programmer
ved anvendelse af værktøjer til dette

Overordnet indhold

Kurset har til formål at udvikle de studerendes viden, færdigheder og
kompetencer til at kunne arbejde innovativt i praksis med udvikling og
implementering af programmer og projekter.
Som studerende bliver du introduceret til en række
projektudviklingsmetoder, gennemførelse af projekter og programmer
og projektstyring.

Undervisnings- og arbejdsform
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Oplæg og workshoparbejde. Undervisningen vil i høj grad baseres på
workshops og de studerende skal forvente at skulle arbejde aktivt og
deltagende med et selvvalgt projekt som case gennem hele kurset.

Den studerende udarbejder en projektansøgning, baseret på elementer
der udvikles under kurset. Ansøgningen skal udarbejdes i en skabelon der
udleveres på kurset, og som nærmere specificerer omfanget af de
enkelte elementer.

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse .
Ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse forstås:
Deltagelse i i 70 % af kursusgangene og deltagelse i de aktiviteter, der er
tilknyttet kurset.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Lever den studerende ikke op til fremmødekravet udgør omprøven herfor
en skriftlig opgave på baggrund af bundne spørgsmål med et omfang på
minimum 21.600 antal tegn og maksimalt 43.200 antal tegn inkl.
mellemrum.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 7.200-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Prøveformer

Hjemmeopgavens varighed er 10 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Klimatilpasning og risikostyring - planlægning og involvering

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
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• Viden:
• Viden om baggrund for og konsekvenser af udvalgte aktuelle
problemstillinger og løsningstiltag inden for et særligt
problemfelt
• Indsigt i, forståelse af og refleksion over teorier og metoder,
der kan anvendes inden for dette særlige felt
• Færdigheder:
• At identificere nye problemstillinger og inddrage den nyeste
viden på et udvalgt felt
• At udvælge, anvende og reflektere over teorier og metoder til
analyser i relation til et særligt fokus
• At anvende, vurdere og reflektere over egen og andres
indsamlede data i relation til forsknings- og
planlægningsspørgsmål inden for et særligt fokus
• Kompetencer:
• Evne til fordybelse i et særligt fokusfelt med dybtgående
forståelse af viden, teorier og metoder inden for dette felt
• Evne til at indgå i forskningsbaseret dialog om nye problemer
og løsningsforslag i relation hertil
• Evne til at bygge bro mellem forskellige fagområder i relation
til et særligt fokusfelt

Overordnet indhold

Formålet med valgkurset er at give de studerende mulighed for
fordybelse i et teoretisk-metodisk fagligt grundlag af særlig interesse i
relation til planlægning. Der introduceres teori og metoder, der benyttes
i den nyeste forskning og planlægning på udvalgte områder. Der lægges
op til kritiske diskussioner og vurderinger af det teoretisk-metodiske
grundlag for regulering og planlægning inden for udvalgte felter. Der
inddrages forskningsbaserede erfaringer med metodeanvendelse i
tilknytning til forskellige cases, samt lægges op til refleksioner over
teori-, metode- og empirivalg. Der fremlægges og diskuteres forslag til
metode- og empirivalg i casestudier inden for udvalgte problemfelter.

Forelæsninger med gruppearbejde og øvelser samt diskussion.
Undervisnings- og arbejdsform

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, tilfredstiilende og regelmæssig deltagelse.
Ved aktiv og regelsmæssig deltagelse forstås:
Deltagelse i 70% af kursusgangene og deltagelse i de aktiviteter, der er
tilknyttet kurset.
Lever den studerende ikke op til kravet om aktiv deltagelse udgør
omprøven herfor en skriftlig opgave på baggrund af bundne spørgsmål
på min. 21.600 tegn inkl. mellemrum og max. 43.200 tegn inkl.
mellemrum.

Prøveformer
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Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 21.600-28.800 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

Internationale Relationer og Bæredygtig Omstilling

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgfag

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Om de teoretiske og metodiske grundlag for analyser af
drivkræfter og interesser bag internationale aftaler,
programmer og strategier til bæredygtig omstilling
• Om barrierer og muligheder for etablering af internationale
udviklings- og omstillingsprojekter på udvalgte områder
• Om metoder og tilgange til at etablere dialog og samarbejde
mellem parter involveret i omstillingsprocesser på
internationalt niveau
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder:
• Kan anvende tværfaglige teoretiske og metodiske tilgange fra
udvalgte miljø- og udviklingsfaglige områder til brug for
analyse af internationale løsninger til bæredygtig omstilling
• Kan vurdere og foreslå metoder til dialog og samarbejde med
såvel stærke som svage parter i omstillingsprocesser på
internationalt niveau.
• Kan bidrage til opstilling af nye løsningsstrategier
• Kompetencer:
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• Kan indgå i internationale samarbejdsrelationer om bæredygtig
omstilling
• Kan reflektere over drivkræfter og berørte parters position og
interesser ved formulering af internationale projekter,
programmer og strategier til bæredygtig omstilling

Kurset har til formål at styrke de studerendes viden, færdigheder og
kompetencer til at arbejde tværfagligt med aktørinddragende tilgange
indenfor udvikling og implementering af internationale programmer og
strategier til bæredygtig omstilling.
Kurset indeholder en introduktion til grundlæggende begreber inden for
miljø, udvikling og internationale relationer. Kurset bygger på følgende
hovedelementer:
Overordnet indhold

• Teori og metoder i internationalt samarbejde om konkrete
udviklings- og omstillingsprojekter med sigte på
bæredygtighed
• Overordnet introduktion til og diskussion af internationale
institutioner, organisationer og programmer
• Eksempler på forhandling og politikudvikling
Der inddrages forhold i såvel udviklingslande som EU og/eller andre
regioner.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, plenumdiskussioner, gruppearbejde, øvelser,
studenteroplæg, skriftlige opgaver, gæsteforelæsninger, workshop.

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.
Ved regelmæssig deltagelse forstårs:
• Deltagelse i minimum 70% af kursusgangene.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse forstås:
• At den studerende deltager i udarbejdelse af mindre skriftlige
opgaver eller mundtlige fremlæggelser og diskussion af en
eller flere tekster fra kursuslitteraturen.
Lever den studerende ikke op til kravet om aktiv, regelmæssig og
tilfredsstillende deltagelse udgør omprøven herfor en skriftlig opgave på
baggrund af bundne spørgsmål på min. 21.600 tegn inkl. mellemrum og
max. 43.200 tegn inkl. mellemrum.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 21.600-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
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illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 10 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Videregående kommunikationsteori- og metode

Oversættelse af titel

Advanced communication theory and method

Seneste ændring

1. september, 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgfrit kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om et afgrænset emneområde inden for kommunikation,
information og medier, herunder viden om aktuelle metoder
som kan anvendes til undersøgelse af emneområdet
• Kendskab til aktuelle og centrale teorier samt
kommunikationsfaglige begreber og termer af relevans for
emneområdet
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at kunne analysere en konkret problemstilling i
kommunikationsfaglige termer
• Færdigheder i at kunne anvende relevant teori på en konkret
kommunikationsfaglig problemstilling
• Færdigheder i at kunne anvende af relevante metoder til
undersøgelse af den kommunikationsfaglige problemstilling
• Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling og specialisering inden for emneområdet

Overordnet indhold

Kurset indeholder præsentation og kritisk diskussion samt afprøvning af
viden om et afgrænset emneområde indenfor det kommunikationsfaglige
felt, herunder præsentation og diskussion af begreber, teorier og
undersøgelsesmetoder.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte
gruppearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række
temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveformer
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Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
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 eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Videregående kommunikationsværksted

Oversættelse af titel

Advanced communication workshop

Seneste ændring

1. september, 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgfrit kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om et afgrænset udsnit af relevant faglitteratur og
praktiske metoder, som anvendes i forbindelse med udvikling
og brug af en konkret kommunikationsform og/eller medie
• Viden om gængse produktions- og fremstillingsformer, samt de
æstetiske og etiske problemer og muligheder, der knytter sig til
den aktuelle kommunikationsform og/eller medie
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at selvstændigt kunne planlægge og udarbejde
et kommunikations- og/eller medieprodukt til specifikke
målgrupper
• Færdigheder i at kunne arbejde på en gang kreativt skabende
og kritisk refleksivt med egen og andres
kommunikationspraksis
• Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling og specialisering inden for emneområdet.

Overordnet indhold
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Kurserne indeholder præsentation og kritisk diskussion af praktiske
metoder, kommunikationsforme og -medier, som anvendes i forskellige
former for kommunikation, samt indøvning af de nødvendige
færdigheder. I kurserne indgår vejledning om den aktuelle faglitteratur
og andre kilder og deres anvendelse i praksis.

Undervisnings- og arbejdsform

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Kurset består af en blanding af oplæg, diskussion, gruppearbejde,
hjemmearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række
temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Regelmæssig og aktiv deltagelse. Dette betyder at der er et krav om
tilstedeværelse i 80% af undervisningen, samt aktiv deltagelse i
undervisningen (være forberedt, deltage i diskussioner, lave oplæg o.l.).
Tilstedeværelse registreres ved navnelister og underviser vurderer,
hvorvidt deltagelsen er aktiv. I de tilfælde hvor forudsætningskravene
ikke er opfyldt, er et eksamensforsøg brugt, og en erstatningsopgave skal
afleveres inden der gives adgang til omprøven.

Erstatningsopgaven er en individuel bunden skriftlig hjemmeopgave,
med et omfang på minimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum og
maksimalt 14.400 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv evt. bilag. Den studerende har 72 timer til at
udfærdige opgaven. Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået.

Prøveform nr. 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
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 eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Prøveformer

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Prøveform nr. 2
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i et bundet
kommunikations- og/eller medieprodukt.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

41

Eksaminationstiden inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve..
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Disposition på maksimalt en
A4-side samt præsentationsmateriale.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Prøveform nr. 3
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
Portfolioen består af op til 10 (antal fastsættes af den
kursusansvarlige ud fra en faglig vurdering af den enkelte
studerendes emne) produkter, som helt eller delvist udarbejdes
under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner.. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på
4.800-36.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
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Titel

Videregående teori, metode og praksis

Oversættelse af titel

Advanced theory, method and practice

Seneste ændring

1. september, 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgfrit kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden om et afgrænset emneområde inden for kommunikation,
information og medier, herunder kendskab til gængse
praksisformer i relation til emneområdet
• Viden om aktuelle teorier af relevans for emneområdet
herunder kendskab til væsentlige kommunikationsfaglige
begreber og termer
• Viden om aktuelle metoder, som anvendes til undersøgelse af
emneområdet
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at kunne anvende relevant teori pa? en konkret
kommunikationsfaglig problemstilling
• Færdigheder i at kunne anvende relevante metoder til
undersøgelse af den kommunikationsfaglige problemstilling
• Færdigheder i at kunne omsætte analyser og viden til en
praktisk kommunikationsfaglig sammenhæng
• Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling og specialisering inden for emneområdet.

Overordnet indhold

Kurset indeholder præsentation og kritisk diskussion samt afprøvning af
viden om et afgrænset emneområde indenfor det kommunikationsfaglige
felt, herunder præsentation og diskussion begreber, teorier og
undersøgelsesmetoder.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussion, og kan omfatte
gruppearbejde, hjemmearbejde og peer feedback. Det er organiseret
omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start.

Prøveform nr. 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

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 eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
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helligdage.

Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Prøveform nr. 2
Individuel mundtlig prøve baseret på en synopsis.
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 7.200-14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Prøveform nr. 3
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
Portfolioen består af op til 10 (antal fastsættes af den
kursusansvarlige ud fra en faglig vurdering af den enkelte
studerendes emne) produkter, som helt eller delvist udarbejdes
under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på
4.800-36.000 tegn inkl. mellemrum..
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
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indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Projektorienteret praktikforløb

Oversættelse af titel

Project-oriented internship

Seneste ændring

1. september, 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om og forståelse af typiske arbejdsopgaver og
arbejdsformer på den konkrete arbejdsplads, samt betydningen
af kommunikation i relation til arbejdspladsens organisatoriske
forhold, opbygning og mål
• Viden om hvordan valg af forskellige analyse- og/eller
kommunikationsstrategier kan få betydning for den konkrete
opgaveløsning på arbejdspladsene opgaveløsning på
arbejdspladsen
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at kunne omsætte teoretisk og metodisk viden
om kommunikation i konkret opgaveløsning i en organisation
•
• Færdigheder i at kunne vurdere og opstille ændringsforslag til
konkret praksis på baggrund af teoretisk og analytisk viden
• Færdigheder i at kunne beskrive, analysere og diskutere konkrete praktiske problemstillinger ved hjælp af uddannelsens
teorier, begreber og metoder

45

•
• Færdigheder i at kunne reflektere over egen læreproces og
læringsudbytte i forhold til læringsmålene for semesteret,
herunder hvordan egne handlinger i praktikforløbet i samspil
med de organisatoriske vilkår på praktikstedet fik betydning for
faglig og social involvering
• Kompetencer i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling og specialisering.

Formålet med det projektorienterede praktikforløb er at den studerende
tilegner sig viden om konkret praksis inden for praktikstedets aktiviteter
og genstandsfelt, samt indsigt i den nyeste relevante faglitteratur.
Overordnet indhold

Forløbet omfatter gennemførelse af praktik på en fagligt relevant
arbejdsplads med henblik på førstehåndskendskab til typiske
arbejdsopgaver, og med henblik på nærmere erfaringer om
sammenhængen mellem praksis og det akademiske indhold i
uddannelsen.

Det projektorienterede praktikforløb tilrettelægges i samarbejde med
praktikværten, og skal svare til 300-400 timers kommunikationsrelateret
arbejde i en organisation.
Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den
praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver
hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser overfor universitetet
gennemføres. Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet
inden det påbegyndes. Praktikantens hovedaktiviteter skal beskrives og
ligge inden for fagets genstandsfelt.

Praktikforløbet afsluttes med udarbejdelsen af en skriftlig
praktikprojektportfolio.
Den skriftlige portfolio skal indeholde:

Undervisnings- og arbejdsform

• Konkrete kommunikationsprodukter produceret under, eller på
baggrund af, praktikforløbet. Dette kan være eksempler på
produkter den studerende har udarbejde under praktikforløbet
(fx pressemeddelelser, notater, plakater, eller andre
kommunikationsprodukter), eksempler på mulige eller
ønskelige kommunikationsprodukter for praktikstedet, og/eller
nedskrevne deltagerobservationer, samt dokumentation af
arbejds- og kommunikationsprocesser på praktikstedet.
Anbefalet antal produkter er 3-7.
• En teoretisk velfunderet kritisk refleksion over praktikforløbet,
inklusive egen læreproces og læringsudbytte i forhold til
læringsmålene for semesteret, herunder hvordan egne
handlinger i praktikforløbet i samspil med de organisatoriske
vilkår på praktikstedet fik betydning for faglig og social
involvering. Anbefalet omfang på refleksionen er minimum
36.000 og maksimum 48.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Pensumkrav
Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et
omfang på minimum 500 sider.
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Prøveform
Der foretages en bedømmelse af praktikprojektportfolioen som
skriftligt produkt inden for praktikprojektportfolioens
fagområde(r).
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektportfolioen indgår i
bedømmelsen.
Praktikprojektportfolioen består af op til 10 (antal fastsættes af
den kursusansvarlige ud fra en faglig vurdering af den enkelte
studerendes emne) produkter, som helt eller delvist udarbejdes
under praktikforløbet. Portfolioens delprodukter samt anbefalet
omfang for de enkelte dele er beskrevet under 'Undervisningsog arbejdsform'.
Det samlede omfangskravene for praktikprojektportfolioen er
minimum 36.000 og maksimum 86.400 antal tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til vejleder med henblik på feedback
erstatter ikke den samlede aflevering.

Prøveformer

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.4 4. semester - specialet

4. semester
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning
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.
Uddannelseselementer
• Speciale - TekSam - Miljøplanlægning (30 ECTS)

Titel

Speciale 1-fags

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk
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Type

Speciale

ECTS-normering

30 ECTS

• Viden:
• forskningsbaseret viden inden for udvalgte områder relateret
til miljø-, klima-, energi- eller ressourceproblemer
• viden om international, national og lokal planlægning og
regulering i forhold til bæredygtig omstilling
• viden om specialets bidrag til forskningsbaseret viden og
analyser inden for det valgte planlægningsfelt
• Færdigheder:
• i at identificere, afgrænse og definere en relevant
problemstilling i relation til miljø-, klima-, energi- eller
ressourceproblemer

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• i at anvende relevante teorier og/eller begreber ved analyser
af problemstillinger indenfor miljø-, klima-, energi- eller
ressourceområdet
• i at designe, analysere, diskutere og kritisk vurdere egne og
andres data i relation til specialets problemstilling
• i at analysere, vurdere og foreslå planlægnings- og
reguleringsindsats rettet mod bæredygtig udvikling i forhold til
den undersøgte problemstilling.
• Kompetencer:
• i selvstændigt at igangsætte, planlægge og gennemføre
empirisk baseret undersøgelse af et afgrænset felt med henblik
på at analysere muligheder og barrierer for at realisere miljøog udviklingsinitiativer
• i at vurdere betingelser for miljø- og udviklingsorienterede
forandringsindsatser samt diskutere og perspektivere
specialets resultater i en større videnskabelig og
samfundsmæssig sammenhæng

Prøveformer

Prøveform
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 91.200 og maksimum 182.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 91.200 og maksimum 182.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 100.800 og maksimum 223.200 antal

48

tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 223.200 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.
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. De(n) studerende starter prøven
med et oplæg (10 min pr. studerende), hvorefter 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.
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3. Generelle 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
vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv.). Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

3.2 Mobilitet - udlandsophold og projektorienteret praktikforløb
Udlandsophold
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.
Projektorientereret praktikforløb
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 Særlige prøvevilkår
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 Faglige udvælgelseskriterier
Hvis der er flere studerende, der ønsker at gennemføre et givent kursus m.m., end der er pladser, benyttes følgende
udvælgelseskriterier:
Lodtrækning.

3.5 Andre bestemmelser
Generelle bestemmelser vedr. tilmelding, eksamen, prøver og anden bedømmelse findes i universitetets Fælles
uddannelsesregler, Eksamenbekendtgørelsen og Karakterskalabekendtgørelsen mv..
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4. Dispensation og klageadgang
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 Klageadgang
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.

5. Godkendelse
5.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Planlægning og Geografi den 17/12-2018
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

5.2 Overgangsregler
Følgende ændringer i kursus titler er blevet indført pr. 1/9-2018 og gælder for alle studerende indskrevet på en kombikandidat med Teknologisk- Samfundsvidenskabelig Planlægning, som ét af to fag, fra 1/9-2015 og frem:
• Kursus med feltstudier: Grundlag for planlægning – miljø, teknologi og samfund (10 ECTS) er ændret til:
Grundlag for planlægning med feltstudier (10 ECTS)
• Kursus: Metoder i planlægning af miljø, energi og klimaomstilling (5 ECTS) er ændret til: Metoder i
planlægning (5 ECTS)
• Projekt: Projektarbejde i Planlægning – miljø, teknologi og samfund (15 ECTS) er ændret til: Projektarbejde i
Planlægning (15 ECTS)
• Kursus: Miljøintegration (5 ECTS) er ændret til: Regulering og implementering (5 ECTS)
• Projekt: Projektarbejde i Planlægning – miljø, teknologi og samfund (15 ECTS) er ændre til Projektarbejde i
Regulering (15 ECTS)
• Seminar: Analyser af bæredygtig udvikling (10 ECTS) er ændret til Strategier i bæredygtig omstilling (10 ECTS).

5.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den 30.04.2019
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