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Master i Uddannelse og Læring
Master i Uddannelse og 
Læring (MUL) er en to-årig 
videreuddannelse på 
master-/kandidat niveau, 
hvor du studerer på halv tid.

MUL har fokus på læring og 
forandring i hverdagslivet, 
uddannelsesinstitutioner, 
virksomheder og 
organisationer.

Uddannelsen henvender sig til:

Erfarne professionelle, der arbejder 
med uddannelsesplanlægning, 
organisationsudvikling, ledelse, 
pædagogisk arbejde og/eller 
undervisning/vejledning.

Ledere og medarbejdere i 
institutioner, organisationer og 
virksomheder der er præget af 
mangfoldighed.

Planlæggere, undervisere og vejle-
dere i uddannelsesorganisationer, 
hvor uddannelsesforløbene veksler 
mellem undervisning i skole og un-
dervisning/vejledning/instruktion i 
virksomheden/arbejdet.
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Master i Uddannelse og Læring
Uddannelsens forløb og 
indhold
MUL består af fire moduler med en 
særlig tæt sammenhæng mellem 
modul 1 og 2, og mellem modul 3 og 
4. I hvert modul er der tre til fire 2-da-
ges seminarer, der foregår fredag og 
lørdag på RUC.

I perioderne mellem seminarerne 
er der hjemmearbejde – læsning, 
øvelser i empirisk arbejde og projekt-
arbejde. Projektarbejdet er problem-
orienteret og kritisk.

Specialisering på MUL
I masterprojektet på modul 4 kan 
du enten vælge det generelle ’Ud-
dannelse og læring’ som ramme for 
masterprojektet, eller du kan vælge 
en af de to specialiseringer:

Multikulturalitet, social integration 
og læring
Denne masterspecialisering forud-
sætter at du på modul 3 gennemfører 
valgkurset ’Det multikulturelle sam-
fund og uddannelse’. 

Erhvervsrettede uddannelser og 
erhvervspædagogik
Denne masterspecialisering forud-
sætter at du på modul 3 gennemfører 
valgkurset ’Samfund, erhverv og 
uddannelse’.
 

1

2

3

4

Moduler

Hverdagsliv, socialisation og lærepro-

cesser

Empirisk forskning i læreprocesser

Projekt

Læreprocesser i kontekst

Samfund, organisation og uddannelse

Empirisk forskning i samfund, organi-

sation og læring

Forberedelse til Masterprojekt

Masterprojekt
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Har du yderligere spørgsmål til 
Master i Uddannelse og Læring, 
er du meget velkommen  til at kontakte 

Uddannelsesleder Kevin Mogensen
Tlf. 4674 2742
kevin@ruc.dk

Uddannelsessekretær Randi Kaas
Tlf. 4674 2670
ran@ruc.dk

Du kan også besøge vores hjemmeside:  

ruc.dk/mul 


