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1. Adg
Adgangskr
angskrav
av
1.1 Retskr
Retskrav
av
Har du gennemført en Humanistisk bacheloruddannelse på RUC i Performance Design og Virksomhedsstudier, har du
retskrav på at blive optaget på kandidatuddannelsen i Performance Design og Virksomhedsstudier (cand.comm. i
Performance design og Virksomhedsstudier ).
For at udnytte dit retskrav til at blive optaget på en kandidatuddannelse i Performance Design og Virksomhedsstudier ,
skal du søge ind på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af din bacheloruddannelse. Se ansøgningsfrister på
universitetets hjemmeside.
Søger du efter ansøgningsfristen, kan du kun blive optaget, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

1.2 Andr
Andre
e adg
adgangsgiv
angsgivende
ende bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser fr
fra
a RUC
Humanistisk
Humanistiske
e bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser
Performance Design og Virksomhedsstudier (se også under pkt. 1.1. retskrav)

Følgende uddannelser er adgangsgivende under forudsætninger af, at den studerende har taget Fagmodulkursus 4
(Performance Studier) på Performance Design som valgkursus
• Kommunikation og Virksomhedsstudier

Humanistisk-teknol
Humanistisk-teknologisk
ogiske
e bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser
Følgende uddannelser er adgangsgivende under forudsætninger af, at den studerende har taget Fagmodulkursus 4
(Performance Studier) på Performance Design og mindst et andet fagmodulkursus fra Kommunikation eller Performance
Design som valgkurser:
• Informatik og Virksomhedsstudier
• Teksam 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 1.5.

Samfundsvidenskabelig
Samfundsvidenskabelige
e bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser
Virksomhedsstudier og Performance Design (Bacheloruddannelsen udbydes ikke længere)

Følgende uddannelser er adgangsgivende under forudsætninger af, at den studerende har taget Fagmodulkursus 4
(Performance Studier) på Performance Design som valgkursus
• Virksomhedsstudier og Kommunikation

Følgende uddannelser er adgangsgivende under forudsætninger af, at den studerende har taget Fagmodulkursus 4
(Performance Studier) på Performance Design og mindst et andet fagmodulkursus fra Kommunikation eller Performance
Design som valgkurser:
• Virksomhedsstudier og Arbejdslivsstudier
• Virksomhedsstudier og Politik og Administration
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• Virksomhedsstudier og Internationale Udviklingsstudier
• Virksomhedsstudier og Psykologi

1.3 Adg
Adgangsgiv
angsgivende
ende bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser fr
fra
a andr
andre
e univ
universiteter
ersiteter
Copenhag
Copenhagen
en Business School (CBS)
Business Administration and Service Management
Business Administration and Sociology
Business, Asian Language and Culture – Asian Studies Programme
Business, Language and Culture
HA (kom.) – Erhvervsøkonomi – virksomhedskommunikation
HA (it.) – Erhvervsøkonomi – informationsteknologi
HA (pro.) – Erhvervsøkonomi – projektledelse
Information Management

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 1.5.

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 1.5.

Københavns Univ
Universitet
ersitet (KU)
Der er pt. ingen forhåndsgodkendte uddannelser af denne type. Læs mere om dine muligheder for individuel vurdering
under punkt 1.5.

Syddansk Univ
Universitet
ersitet (SDU)
Designkultur og økonomi
Erhvervsøkonomi, HA – Design og forretningsudvikling
Erhvervsøkonomi, HA – Strategisk Kommunikation
Erhvervsøkonomi, HA – Sport og eventmanagement
International virksomhedskommunikation – Engelsk og International marketing
International virksomhedskommunikation – Engelsk, it og web
International virksomhedskommunikation – Engelsk og Kommunikation
International virksomhedskommunikation – Sprog og Kommunikation
International virksomhedskommunikation – Sprog og medier
International virksomhedskommunikation – Sproglig og kulturel formidling

Aarhus Univ
Universitet
ersitet (AU)
Economics and Business Administration – Communication Management
Economics and Business Administration – Innovation and Entrepreneurship
Erhvervsøkonomi, HA – Communication Management
Erhvervsøkonomi, HA – Innovation og Entrepreneurship
International virksomhedskommunikation i engelsk og fransk
International virksomhedskommunikation i engelsk om Kommunikation
International virksomhedskommunikation i engelsk og spansk
International virksomhedskommunikation i engelsk og tysk
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International virksomhedskommunikation i fransk og kommunikation
International virksomhedskommunikation i spansk og kommunikation
International virksomhedskommunikation i tysk og kommunikation
Marketing and Management Communication

Aalbor
Aalborg
g Univ
Universitet
ersitet (AAU)
Der er pt. ingen forhåndsgodkendte uddannelser af denne type. Læs mere om dine muligheder for individuel vurdering
under punkt 1.5.

Andr
Andre
e adg
adgangsgiv
angsgivende
ende bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser
Der er pt. ing
ingen
en forhåndsg
forhåndsgodk
odkendte
endte uddannelser af denne type. Læs mer
mere
e om dine mulighe
muligheder
der for individuel vur
vurdering
dering
under punkt 1.5.

1.4 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 1.5.

1.5 Ansøg
Ansøger
ere
e uden adg
adgangsgiv
angsgivende
ende bachel
bacheloruddannelser
oruddannelser
Har du en anden bacheloruddannelse end dem, der står i dette bilag, kan du stadig søge om optagelse på
kandidatuddannelsen. For at blive optaget, skal du have gennemført en relevant bacheloruddannelse, der giver dig
kvalifikationer, der svarer til en af de adgangsgivende uddannelser.
Når du har ansøgt, vil universitetet vurdere det faglige indhold i din bacheloruddannelse. Hvis universitet 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

1.6 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 31.8.2020 er følgende uddannelser ikke længere adgangsgivende (se dog punkt 1.5):
RUC: Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Følgende uddannelser er adgangsgivende under forudsætninger af, at den studerende har taget Fagmodulkursus 4
(Performance Studier) på Performance Design og mindst et andet fagmodulkursus fra Kommunikation eller Performance
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Design som valgkurser:

• Virksomhedsstudier og Socialvidenskab (Bacheloruddannelsen udbydes ikke længere)
• Virksomhedsstudier og Dansk (Bacheloruddannelsen udbydes ikke længere)

2.2 Ikr
Ikraf
afttr
ttræ
ædelse
Adgangskravene træder i kraft 1.9.2019 og gælder for optag på uddannelsen 1.2.2020 med mindre andet er angivet i pkt.
2. Ændringer er godkendt af rektor den 1. juli 2019.
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