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1. Adg
Adgangskr
angskrav
av
RUC implementerer i øjeblikket en uddannelsesreform, der indebærer, at alle kandidatuddannelser ophører i den
eksisterende form og erstattes af nye kandidatuddannelser.
I februar 2021 offentliggøres en liste over alle de kandidatuddannelser, RUC udbyder fra 1. september 2022. Denne
uddannelse udbydes for sidste gang med optag 1. september 2021. (se ansøgningsfrist på www.ruc.dk). Ansøgere med
retskrav, der søger optag efter 1. september 2021, vil bibeholde deres retskrav til en af RUCs nye kandidatuddannelser.
Ændrede retskrav annonceres senest 1. maj 2021.
Læs nyt om RUCs kandidatuddannelser her: https://intra.ruc.dk/nytomrucskandidatuddannelser

1.1 Retskr
Retskrav
av
Har du gennemført en Humanistisk eller Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse på RUC i Arbejdslivsstudier og
Virksomhedsstudier, har du retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelsen i Arbejdslivsstudier og
Virksomhedsstudier (cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Virksomhedsstudier).
For at udnytte dit retskrav til at blive optaget på en kandidatuddannelse i Arbejdslivsstudier og Virksomhedsstudier, skal
du søge ind på kandidatuddannelsen i henhold til gældende ansøgningsfrister og procedurer. Se ansøgningsfrister og
procedurer på universitetets hjemmeside.
Søger du efter ansøgningsfristen, kan du kun blive optaget, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

1.2 Adg
Adgangskr
angskrav
av
For at blive optaget på en kandidatuddannelse skal du have gennemført en relevant bacheloruddannelse eller
professionsbacheloruddannelse, der giver dig kvalifikationer, der svarer til en af de adgangsgivende uddannelser.
Forhåndsg
orhåndsgodk
odkendte
endte bachel
bacheloror- og pr
professionsbachel
ofessionsbacheloruddannelser
oruddannelser
I afsnit 1.4, 1.5 og 1.6 kan du se, hvilke uddannelser der er forhåndsgodkendt til at give adgang.
Ikk
Ikke
e forhåndsg
forhåndsgodk
odkendte
endte bachel
bacheloror- og pr
professionsbachel
ofessionsbacheloruddannelser
oruddannelser
Hvis din bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse ikke er forhåndsgodkendt til at give adgang, vil
universitetet vurdere det faglige indhold i din bacheloruddannelse. Hvis universitetet vurderer, at din
bacheloruddannelse er relevant og giver dig kvalifikationer, der svarer til en af de adgangsgivende uddannelser, kan du
blive optaget.
Hvis universitetet vurderer, at din bacheloruddannelse er relevant for den kandidatuddannelse, du har søgt, men at du
mangler enkelte væsentlige kvalifikationer, kan universitetet beslutte, at du skal gennemføre faglig supplering på op til
30 ECTS for at blive optaget. Du skal gennemføre og bestå suppleringen inden studiestart på kandidatuddannelsen.

1.3 Adg
Adgangsgiv
angsgivende
ende bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser
Bacheloruddannelserne i listerne herunder er forhåndsgodkendte til at være adgangsgivende.

1.4 Adg
Adgangsgiv
angsgivende
ende bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser fr
fra
a RUC
Humanistisk
Humanistiske
e bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser
Arbejdslivsstudier og Virksomhedsstudier (se også under pkt 1.1. retskrav)
Communication Studies og Business Studies
Journalistik og Virksomhedsstudier
Kommunikation og Virksomhedsstudier
Performance Design og Virksomhedsstudier
Psykologi og Virksomhedsstudier
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Humanistisk-teknol
Humanistisk-teknologisk
ogiske
e bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser
Informatik og Virksomhedsstudier
TekSam - Miljøplanlægning og Virksomhedsstudier

Naturvidenskabelig
Naturvidenskabelige
e bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser
Der er pt. ingen forhåndsgodkendte uddannelser af denne type. Læs mere om dine muligheder for individuel vurdering
under punkt 1.2.

Samfundsvidenskabelig
Samfundsvidenskabelige
e bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser
Arbejdslivsstudier og Virksomhedsstudier (se også under pkt. 1.1 retskrav)
Almen Erhvervsøkonomi (HA)
Business Administration som et-fags bachelor
Business Studies og Communication Studies
Business Studies og International Studies
International Studies og Business Studies
Politik & Administration og Virksomhedsstudier
TekSam - Miljøplanlægning og Virksomhedsstudier
International Studies og Virksomhedsstudier

1.5 Adg
Adgangsgiv
angsgivende
ende bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser fr
fra
a andr
andre
e univ
universiteter
ersiteter
Copenhag
Copenhagen
en Business School (CBS)
HA, almen Erhvervsøkonomi HA
HA, (psyk.) – Erhvervsøkonomi og Psykologi
HA (fil.) – erhvervsøkonomi - filosofi
Business Administration and Sociology

Danmarks T
Teknisk
ekniske
e Univ
Universitet
ersitet (D
(DTU)
TU)
Der er pt. ingen forhåndsgodkendte uddannelser af denne type. Læs mere om dine muligheder for individuel vurdering
under punkt 1.2.

IT
IT-Univ
-Universitetet
ersitetet (ITU)
Der er pt. ingen forhåndsgodkendte uddannelser af denne type. Læs mere om dine muligheder for individuel vurdering
under punkt 1.2.

Københavns Univ
Universitet
ersitet (KU)
Statskundskab
Samfundsfag
Sociologi

Syddansk Univ
Universitet
ersitet (SDU)
HA, almen Erhvervsøkonomi
Statskundskab
Sociologi og Kulturanalyse
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Alm. erhvervsøkonomi, international
HA Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
BA-uddannelsen i Erhvervsøkonomi HA – Strategisk kommunikation

Aarhus Univ
Universitet
ersitet (AU)
Business Administration
HA, almen Erhvervsøkonomi
Statskundskab
Samfundsfag

Aalbor
Aalborg
g Univ
Universitet
ersitet (AAU)
HA, almen Erhvervsøkonomi
Samfundsfag
Sociologi

Andr
Andre
e adg
adgangsgiv
angsgivende
ende bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser
Der er pt. ingen forhåndsgodkendte uddannelser af denne type. Læs mere om dine muligheder for individuel vurdering
under punkt 1.2.

1.6 Adg
Adgangsgiv
angsgivende
ende pr
professionsbachel
ofessionsbacheloruddannelser
oruddannelser
Der er pt. ingen forhåndsgodkendte uddannelser af denne type. Læs mere om dine muligheder for individuel vurdering
under punkt 1.2.

1.7 Ansøg
Ansøger
ere
e uden bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser
Har du ikke en bacheloruddannelse, kan du som udgangspunkt ikke blive optaget på en kandidatuddannelse. Du kan
dog søge hvis du opfylder følgende kriterier:
• Du har uddannelsesmæssige kvalifikationer på bachelorniveau.
• Du skal have gennemført minimum 180 ECTS-point på en faglig relevant uddannelse.
• Uddannelsen skal være sammenhængende og der skal være progression i uddannelsen.
Det er universitetet, der laver en konkret vurdering af dine faglige kvalifikationer.

2. Ikr
Ikraf
afttr
ttræ
ædelses- og o
ovver
erg
gangsbestemmelser
2.1 Bachel
Bacheloruddannelser
oruddannelser der ikk
ikke
e læng
længer
ere
e er adg
adgangsgiv
angsgivende
ende
Efter den 31.8.2021 er følgende uddannelser ikke længere adgangsgivende (se dog punkt 1.2):
Der er ikke nogle uddannelser af denne type.

2.2 Ikr
Ikraf
afttr
ttræ
ædelse
Adgangskravene træder i kraft 1.9.2020 og gælder for optag på uddannelsen 1.2.2021 med mindre andet er angivet i pkt.
2. Ændringer er godkendt af rektor den 1. juli 2020.
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