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1. Adgangskrav
1.1 Retskrav
Du har retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelsen i Tværvidenskabelige sundhedsstudier hvis du har
gennemført en af følgende bacheloruddannelser på RUC:
Humanistiske bacheloruddannelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Arbejdslivsstudier
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & International Studies
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Journalistik
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kommunikation
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kultur- og sprogmødestudier
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Plan, by og proces
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Psykologi
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Pædagogik og uddannelsesstudier
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Socialvidenskab
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam

Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Arbejdslivsstudier
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Informatik
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & International Studies
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Journalistik
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kommunikation
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kultur- og sprogmødestudier
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Plan, by og proces
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Psykologi
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Pædagogik og uddannelsesstudier
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Socialvidenskab
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam

Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Arbejdslivsstudier
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & International Studies
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Journalistik
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kommunikation
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kultur- og sprogmødestudier
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Plan, by og proces
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Psykologi
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Pædagogik og uddannelsesstudier
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Socialvidenskab
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam

For at udnytte dit retskrav til at blive optaget på en kandidatuddannelse i Tværvidenskabelige sundhedsstudier 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 universitetet udbyder ledige pladser på uddannelsen.

1.2 Specifikke adgangskrav
Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har gennemført en relevant bacheloruddannelse eller
professionsbacheloruddannelse. For at blive optaget skal du opfylde de specifikke adgangskrav og de gældende
sprogkrav.
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Specifikke adgangskrav for Tværvidenskabelige sundhedsstudier
For at være kvalificeret til optagelse skal din bacheloruddannelse indeholde 35 ECTS fordelt på følgende fagområder:
25 ECTS inden for et eller flere af følgende områder orienteret mod studier af sundhed og sundhedsindsatser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdsliv, brugerinddragelse og social samskabelse
Forebyggelse og sundhedsfremme
Kulturstudier og mangfoldighed
Miljø, by og teknologi
Samfund, politik og økonomi
Sundhed, sygdom, ernæring, bevægelse og læring
Sundhedskommunikation og digitalisering
Trivsel og mental sundhed
Udviklingsstudier
Velfærd, dets institutioner og professioner

5 ECTS inden for kvantitativ metode på et højt fagligt niveau svarende til minimum 1. års niveau på en dansk
universitetsuddannelse
5 ECTS inden for Videnskabsteori eller kvantitativ/kvalitativ metode på et højt fagligt niveau svarende til minimum 1.
års niveau på en dansk universitetsuddannelse
Hvis du kun mangler at opfylde kravene til metode og videnskabsteori, kan du tilbydes sommersupplering forud for
studiestart.
Universitetet laver en konkret vurdering af, om du har dækket fagområderne herover i tilstrækkelig grad på baggrund af
de uddannelsesdokumenter, du uploader med din ansøgning. Vær opmærksom på, at det kun er formel uddannelse
(ECTS belagt), der vurderes, og at det kun er ECTS aflagt på (eller inden afslutningen på) den adgangsgivende
professions- eller bacheloruddannelse, der indgår i vurderingsgrundlaget.

1.3 Forhåndsgodkendte uddannelser
Forhåndsgodkendte bachelor- og professionsbacheloruddannelser
I afsnit 1.4, 1.5 og 1.6 kan du se, hvilke uddannelser der er forhåndsgodkendte til at give adgang.
Ikke forhåndsgodkendte bachelor- og professionsbacheloruddannelser
Hvis din bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse ikke er forhåndsgodkendt til at give adgang, vurderer
universitetet, om din bacheloruddannelse lever op til de specifikke adgangskrav (se afsnit 1.2)

1.4 Forhåndsgodkendte bacheloruddannelser fra RUC
Humanistiske bacheloruddannelser
• Arbejdslivsstudier & Kommunikation, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Arbejdslivsstudier & Socialvidenskab, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Arbejdslivsstudier & Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam, hvis uddannelse indeholder
et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Arbejdslivsstudier & Virksomhedsstudier, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Communication Studies & Business Studies, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Communication Studies & Cultural Encounters, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Cultural Encounters & Business Studies, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
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• Cultural Encounters & Communication Studies, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Cultural Encounters & International Studies, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Dansk & Performance-design, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5
ECTS
• Dansk & Psykologi, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Filosofi og videnskabsteori & Socialvidenskab, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Historie & Socialvidenskab, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Journalistik & Socialvidenskab, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5
ECTS
• Kommunikation & Politik og forvaltning, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Kommunikation & Socialvidenskab, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum
5 ECTS
• Kultur- og sprogmødestudier & Dansk, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Kultur- og sprogmødestudier & Filosofi og videnskabsteori, hvis uddannelsen indeholder et kursus i
kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Kultur- og sprogmødestudier & Historie, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Kultur- og sprogmødestudier & International Studies, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ
metode på minimum 5 ECTS
• Kultur- og sprogmødestudier & Journalistik, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Kultur- og sprogmødestudier & Kommunikation, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode
på minimum 5 ECTS
• Kultur- og sprogmødestudier & Socialvidenskab, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode
på minimum 5 ECTS
• Performance-design & Informatik, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5
ECTS
• Performance-design & Virksomhedsstudier, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Psykologi & Arbejdslivsstudier, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5
ECTS
• Psykologi & Dansk, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Psykologi & Filosofi og videnskabsteori, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Psykologi & Kommunikation, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Psykologi & Kultur- og sprogmødestudier, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Psykologi & Pædagogik og uddannelsesstudier, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Psykologi & Socialvidenskab, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Psykologi & Virksomhedsstudier, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5
ECTS
• Pædagogik og uddannelsesstudier & Arbejdslivsstudier, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ
metode på minimum 5 ECTS
• Pædagogik og uddannelsesstudier & Kultur- og sprogmødestudier, hvis uddannelsen indeholder et kursus i
kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Pædagogik og uddannelsesstudier & Performance-design, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ
metode på minimum 5 ECTS
• Pædagogik og uddannelsesstudier & Socialvidenskab, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ
metode på minimum 5 ECTS
• Social Psychology of Everyday Life & Business Studies, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ
metode på minimum 5 ECTS
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• Social Psychology of Everyday Life & Communication Studies, hvis uddannelsen indeholder et kursus i
kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Social Psychology of Everyday Life & Cultural Encounters, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ
metode på minimum 5 ECTS
• Social Psychology of Everyday Life & International Studies, hvis uddannelsen indeholder et kursus i
kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Arbejdslivsstudier (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & International Studies (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Journalistik (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kommunikation (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kultur- og sprogmødestudier (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Plan, by og proces (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Psykologi (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Pædagogik og uddannelsesstudier (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Socialvidenskab (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam (se også
under pkt. 1.1 retskrav)

Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelser
• Computer Science & Psykologi, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5
ECTS
• Datalogi & Psykologi, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Geografi & Computer Science, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5
ECTS
• Geografi & International Studies, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5
ECTS
• Geografi & Kultur- og sprogmødestudier, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Geografi & Socialvidenskab, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Informatik & Arbejdslivsstudier, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5
ECTS
• Informatik & Psykologi, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Informatik & Pædagogik og uddannelsesstudier, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode
på minimum 5 ECTS
• Plan, by og proces & Filosofi og videnskabsteori, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode
på minimum 5 ECTS
• Plan, by og proces & Geografi, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5
ECTS
• Plan, by og proces & Kommunikation, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Plan, by og proces & Performance-design, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Plan, by og proces & Psykologi, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5
ECTS
• Plan, by og proces & Socialvidenskab, hvis uddannelsen indeholder et kursus i kvantitativ metode på
minimum 5 ECTS
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Arbejdslivsstudier (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Informatik (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & International Studies (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Journalistik (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kommunikation (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kultur- og sprogmødestudier (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Plan, by og proces (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Psykologi (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Pædagogik og uddannelsesstudier (se også under pkt. 1.1 retskrav)
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• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Socialvidenskab (se også under pkt. 1.1 retskrav)
• Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam (se også
under pkt. 1.1 retskrav)
• Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam, hvis uddannelsen indeholder et kursus i
kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Arbejdslivsstudier, hvis uddannelsen indeholder
et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Geografi, hvis uddannelsen indeholder et kursus
i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & International Studies, hvis uddannelsen
indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Kommunikation, hvis uddannelsen indeholder et
kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Plan, by og proces, hvis uddannelsen indeholder
et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS
• Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Virksomhedsstudier, hvis uddannelsen
indeholder et kursus i kvantitativ metode på minimum 5 ECTS

Naturvidenskabelige bacheloruddannelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Arbejdslivsstudier (udbydes ikke længere)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier og Informatik
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & International Studies (udbydes ikke længere)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kommunikation (udbydes ikke længere)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kultur- og sprogmødestudier (udbydes ikke længere)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier og Medicinalbiologi
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Plan, by og proces (udbydes ikke længere)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Psykologi (udbydes ikke længere)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Pædagogik og uddannelsesstudier (udbydes ikke længere)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Socialvidenskab (udbydes ikke længere)
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Environmental Biology
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Geografi
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Kommunikation
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Plan, by og proces
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Virksomhedsstudier

Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Alle samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser er forhåndsgodkendte til at give adgang.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdslivsstudier & Kommunikation
Arbejdslivsstudier & Psykologi
Arbejdslivsstudier & Pædagogik og uddannelsesstudier
Arbejdslivsstudier & Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam
Arbejdslivsstudier & Virksomhedsstudier
Business Administration
Business Studies & Communication Studies
Business Studies & Cultural Encounters
Business Studies & International Studies
Business Studies & Social Psychology of Everyday Life
Erhvervsøkonomi - HA
Geografi & Historie
Geografi & International Studies
Geografi & Kultur- og sprogmødestudier
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geografi & Plan, by og proces
International Studies
International Studies & Business Studies
International Studies & Communication Studies
International Studies & Cultural Encounters
International Studies & Geografi
International Studies & Journalistik
International Studies & Kultur- og sprogmødestudier
International Studies & Plan, by og proces
International Studies & Social Psychology of Everyday Life
Plan, by og proces & Filosofi og videnskabsteori
Plan, by og proces & International Studies
Plan, by og proces & Kommunikation
Plan, by og proces & Performance-design
Plan, by og proces & Politik og forvaltning
Plan, by og proces & Psykologi
Plan, by og proces & Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam
Politik og forvaltning
Politik og forvaltning & Computer Science
Politik og forvaltning & Datalogi
Politik og forvaltning & Historie
Politik og forvaltning & Informatik
Politik og forvaltning & Journalistik
Politik og forvaltning & Kommunikation
Politik og forvaltning & Virksomhedsstudier
Socialvidenskab
Socialvidenskab & Arbejdslivsstudier
Socialvidenskab & Dansk
Socialvidenskab & Geografi
Socialvidenskab & Historie
Socialvidenskab & Journalistik
Socialvidenskab & Kommunikation
Socialvidenskab & Kultur- og sprogmødestudier
Socialvidenskab & Plan, by og proces
Socialvidenskab & Psykologi
Socialvidenskab & Pædagogik og uddannelsesstudier
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Arbejdslivsstudier (se også under pkt. 1.1 retskrav)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & International Studies (se også under pkt. 1.1 retskrav)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Journalistik (se også under pkt. 1.1 retskrav)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kommunikation (se også under pkt. 1.1 retskrav)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Kultur- og sprogmødestudier (se også under pkt. 1.1 retskrav)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Plan, by og proces (se også under pkt. 1.1 retskrav)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Psykologi (se også under pkt. 1.1 retskrav)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Pædagogik og uddannelsesstudier (se også under pkt. 1.1 retskrav)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Socialvidenskab (se også under pkt. 1.1 retskrav)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier & Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam (se også
under pkt. 1.1 retskrav)
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Arbejdslivsstudier
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Geografi
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & International Studies
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Kommunikation
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, TekSam & Virksomhedsstudier
Virksomhedsstudier & Journalistik
Virksomhedsstudier & Kommunikation
Virksomhedsstudier & Psykologi
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1.5 Forhåndsgodkendte bacheloruddannelser fra andre universiteter
Copenhagen Business School (CBS)
• Administration and Sociology
• HA (psyk.) - Erhvervsøkonomi – Psykologi

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Der er pt. ingen forhåndsgodkendte uddannelser af denne type. Læs mere om dine muligheder for individuel vurdering
under punkt 1.2.

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

Københavns Universitet (KU)
• Antropologi
• Europæisk Etnologi (hvis uddannelsen indeholder et kursus i Kvantitativ metode svarende til minimum 5
ECTS)
• Folkesundhedsvidenskab
• Fødevarer og ernæring
• Idræt
• Medicin (adgangsgivende på betingelse af at du består 10 ECTS-point sommersupplering på RUC)
• Psykologi
• Pædagogik (hvis uddannelsen indeholder et kursus i Kvantitativ metode svarende til minimum 5 ECTS)
• Sociologi
• Sundhed og Informatik (udbydes sammen med DTU)
• Statskundskab

Syddansk Universitet (SDU)
• Folkesundhedsvidenskab
• Interkulturel pædagogik (hvis uddannelsen indeholder et kursus i Kvantitativ metode svarende til minimum 5
ECTS)
• Idræt og Sundhed
• Medicin (adgangsgivende på betingelse af at du består 10 ECTS-point sommersupplering på RUC)
• Psykologi
• Sociologi & Kulturanalyse (hvis uddannelsen indeholder et kursus i Kvantitativ metode svarende til minimum
5 ECTS)
• Statskundskab

Aarhus Universitet (AU)
•
•
•
•
•
•
•

Antropologi
Folkesundhedsvidenskab
Idræt
Medicin (adgangsgivende på betingelse af at du består 10 ECTS-point sommersupplering på RUC)
Psykologi
Statskundskab
Uddannelsesvidenskab (hvis uddannelsen indeholder et kursus i Kvantitativ metode svarende til minimum 5
ECTS)
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Aalborg Universitet (AAU)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anvendt Filosofi (hvis uddannelsen indeholder et kursus i Kvantitativ metode svarende til minimum 5 ECTS )
Idræt
Medicin (adgangsgivende på betingelse af at du består 10 ECTS-point sommersupplering på RUC)
Organisatorisk læring (hvis uddannelsen indeholder et kursus i Kvantitativ metode svarende til minimum 5
ECTS)
Politik & administration
Psykologi
Samfundsfag
Sociologi
Teknoantropologi

Andre adgangsgivende bacheloruddannelser
Der er pt. ingen forhåndsgodkendte uddannelser af denne type. Læs mere om dine muligheder for individuel vurdering
under punkt 1.2.

1.6 Forhåndsgodkendte professionsbacheloruddannelser
Følgende professionsbacheloruddannelser er forhåndsgodkendte med den betingelse, at du består et 10 ECTS-point
sommersuppleringskursus på RUC, før du kan starte på selve kandidatuddannelsen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionsbacheloruddannelse til Ergoterapeut
Professionsbacheloruddannelse i Ernæring og Sundhed
Professionsbacheloruddannelse til Fysioterapeut
Professionsbacheloruddannelse til Jordemoder
Professionsbacheloruddannelse til Lærer i folkeskolen
Professionsbacheloruddannelse til Psykomotorisk Terapeut
Professionsbacheloruddannelse til Socialrådgiver
Professionsuddannelse til Sygeplejerske

1.7 Ansøgere uden bacheloruddannelser
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. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
2.1 Ikrafttrædelse
Adgangskravene træder i kraft 1.9.2021 og gælder for optag på uddannelsen 1.9.2022. Ændringer er godkendt af rektor
den 1. august 2021.
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