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Master i Uddannelse 
og Læring er for dig, 
der:

• har interesse for at analysere/

evaluere uddannelser og arbejde, 

der har læreprocesser som om-

drejningspunkt

• ønsker at blive bedre til at forstå 

læreprocesser hos unge og voksne 

deltagere, kollegaer, undervisere og 

ledere i uddannelse og arbejdsliv

• er leder eller medarbejder i en 

organisation, der er præget af 

forandringsprocesser og behov 

for kompetenceudvikling.

• arbejder med planlægning, under- 

visning og vejledning i uddannelses- 

institutioner og organisationer, 

hvor undervisning og kompetence-

udvikling indgår centralt i arbejdet.

Læs mere om ansøgning og optagelse 

på side 8.
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Uddannelse, læring og 
social innovation
– tværprofessionelt og i 
komplekse sammenhænge

Tag en Master i Uddannelse og Læring og bliv kva-
lificeret til at analysere og udvikle uddannelser og 
arbejde, der har læreprocesser og organisations- 
forandringer som omdrejningspunkt.

Master i Uddannelse og Læring er en akademisk ud-
dannelse. Den kvalificerer dig til at kunne diskutere 
og vurdere metoder og teorier om læreprocesser, 
uddannelsesplanlægning, tværprofessionelle prak-
sisser og deltagerorienteret organisationsudvikling.

Målet er at gøre dig endnu bedre til at udvikle, analy-
sere og evaluere uddannelse, undervisning og lære-
processer orienteret mod organisation og arbejdsliv.

Undervisningen er problemorienteret og tværfaglig, 
og du får mulighed for koble dine egne erfaringer med 
den nyeste viden og forskning om sammenhængene 
mellem hverdagslige, sociale og livshistoriske lære-
processer. 

Uddannelsen er  
erfaringsbaseret og 
projektorganiseret, 
og den er tilrettelagt, 
så du kan passe  
studierne ved siden 
af dit arbejds- og  
familieliv.
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Studiet

Master i Uddannelse og Læring er en 2-årig deltidsuddannelse 
med 2 moduler. Der er tilknyttet et fast lærerteam til alle hold.

Undervisningen foregår på dansk og veksler mellem seminarer og 
hjemmearbejde med oplæg og øvelser samt projekter. Uddannelsen 
er tilrettelagt, så du kan følge studierne ved siden af et fuldtids- 
arbejde. 

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-points, og du skal regne med at 
bruge gennemsnitligt 15 timer om ugen på uddannelsen – tilpas-
set ambitioner, erfaringer og studievilkår. Nogle uger vil det være 
mindre, andre vil det være mere. Erfaringen siger, at tidsforbruget i 
forbindelse med færdiggørelse af projekter og opgaver er forholds-
mæssigt stort.

ECTS står for European Credit 
Transfer System. Det er et udtryk 
for, hvor meget tid du skal regne 
med at afsætte til et kursus eller en 
uddannelse. 1 ECTS-point svarer til 
ca. 27 timer. 15 ECTS svarer derfor 
til lidt over 400 timers arbejde, inkl. 
undervisning, vejledning, læsning, 
eksamen, forberedelse, studie- 
grupper m.v.
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Seminarer og kurser 
Hvert modul indeholder 7 seminarer – 4 i efteråret og 
3 i foråret – og de afholdes fredag-lørdag på Roskilde 
Universitet. Her får du undervisning i relevante temaer, 
teorier og metoder, og vi diskuterer tekster og sparrer 
om projekter i mindre grupper. Du får også mulighed 
for at erfaringsudveksle med øvrige deltagere.

På seminarerne deltager du i kurser med forskellige 
temaer. Der er 2-3 kurser pr. modul, og de omfatter 
både forelæsninger, oplæg, øvelser og gruppearbejde.

Projekter
På uddannelsen skal du udarbejde 2 større projekter: 
En projektopgave og dit masterprojekt. Begge pro-
jekter gennemføres som hovedregel i grupper, der 
beskæftiger sig med selvvalgte problemorientererede 
emner. Det giver dig mulighed for at fordybe dig i dine 
faglige interesser – f.eks. konkrete problemstillinger fra 
dit arbejdsliv. En af holdets lærere er tilknyttet gruppen 
som vejleder.

Hjemmestudier
Du skal påregne ca. 50-60 sider siders læsestof på 
både dansk og engelsk pr. studiedag. 

Du kan fordybe dig i 
selvvalgte emner og 
konkrete problem-
stillinger – f.eks. fra 
dit arbejdsliv.



År 1: Modul 1 / Hverdagsliv, socialisation og læreprocesser i kontekst
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Første år fokuserer på viden om og forståelse af mennesker, og hvordan vi lærer. Vi fokuserer på hverdagslige læreprocesser i 
både formelle og uformelle kontekster, og vi arbejder med at forstå læreprocesser ud fra deltagernes perspektiver. 

Masteruddannelsen giver dig kvalifikationer og kompetencer til at undersøge læreprocesser i en social kontekst. Du får også  
et akademisk afsæt, der gør dig bedre til at navigere i forholdet mellem forskning, videnskab og professionelt arbejde.

Kursus: Hverdagsliv, socialisation og 
læreprocesser

Kursus: Empirisk forskning i lære- 
processer i kontekst 

Projekt: Læreprocesser i kontekst

FO
R

M

• Forelæsninger, oplæg og klynge- 
arbejde

• Studenteroplæg og øvelser
• Hjemmestudier: 50-60 sider  

pr. studiedag.

• Forelæsninger, oplæg og klynge- 
arbejde

• Studenteroplæg og øvelser
• Hjemmestudier: 50-60 sider  

pr. studiedag.

• 6 seminarer fre-lør
• Forberedelse: 100-120 sider  

pr. seminar 
• Projektarbejde (2-5 deltagere).
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Individuel skriftlig hjemmeopgave. Bestået ved aktiv og tilfredsstillende 
deltagelse.

Mundtlig gruppeprøve med udgangs-
punkt i projektet.

7,5 ECTS 7,5 ECTS 15 ECTS

44.000 KR.
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År 2: Modul 2 / Organisation, uddannelse og læring i samfund
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Andet år arbejdes der med samfundsprocesser og historiske udviklingstræk. Hvad betyder det for uddannelsesinstitutioner, 
organisationer og professioner – og hvordan kan det sættes i relation til menneskers erfaringer og handlinger.

Vi arbejder videre med kvalitative og kvantitative metoder, men med et større fokus på empiri og kontekst Modulet afsluttes 
med masterprojektet. 

Kursus: Samfund, organisa-
tion og uddannelse

Kursus: Metoder i empirisk 
forskning i organisation,  
uddannelse og læring  

Kursus: Videnskabsteorier 
og metoder i uddannelses-
forskning

Masterprojekt: Selvvalgt 
emne

FO
R
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• Forelæsninger, oplæg og 
klyngearbejde

• Studenteroplæg og øvelser
• Hjemmestudier: 50-60 

sider pr. studiedag.

• Forelæsninger, oplæg og 
klyngearbejde

• Studenteroplæg og øvelser
• Hjemmestudier: 50-60 

sider pr. studiedag.

• Forelæsninger, oplæg og 
klyngearbejde

• Studenteroplæg og øvelser 
• Hjemmestudier: 50-60 

sider pr. studiedag.

• 6 seminarer fre-lør
• Forberedelse: 100-120 

sider pr. seminar 
• Skrives individuelt eller i 

grupper med 2-4 stude-
rende.
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Bestået ved aktiv og tilfreds-
stillende deltagelse.

Bestået ved aktiv og tilfreds-
stillende deltagelse.

Skriftlig hjemmeopgave  
– individuel eller i grupper 
med op til 4 studerende.

Mundtlig gruppeprøve med 
udgangspunkt i projektet.

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 15 ECTS

44.000 kr.
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Ansøgning og optagelse

Studiestart: August

Varighed: 2 år på deltid

Pris pr. år: 44.000 kr.

Ansøgningsfrist: 1. juni 

kl. 12.00

Ansøgningsskema: 

www.ruc.dk/mul

Du får svar senest 1. juli.

Du kan blive optaget på Master i Uddannelse og Læring, hvis du har 
2 års relevant erhvervserfaring indenfor uddannelse, kompetence-
udvikling eller læring i virksomheder, organisationer eller instituti-
oner. Derudover skal du have en af disse uddannelser:
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Bachelor
• i læring  
• i pædagogik
• i uddannelsesvidenskab
• i pædagogik og uddannelsesstudier
• i biblioteks- og informationsvidenskab
• med kultur- og sprogmødestudier.

Professionsbachelor
• Folkeskolelærer
• Pædagog
• Sygeplejerske
• Jordemoder
• Socialrådgiver
• Ernærings- og husholdningsøkonom
• Ergoterapeut
• Fysioterapeut
• Psykomotorisk terapeut.

Diplomuddannelse
• Pædagogisk diplom
• Diplom i ledelse
• Diplom i erhvervspædagogik
• Diplom i sundhedsformidling og klinisk  

uddannelse
• Pædagogisk diplom i interkulturel pædagogik.

Hvis din baggrund ikke matcher ovenstående, kan 
du blive optaget, hvis du har uddannelsesmæssige 
forudsætninger, der svarer til kravene. Det beror på 
en konkret vurdering af din ansøgning. 

Kontakt os for mere information – se oplysninger på 
bagsiden.

På uddannelsen har 
vi et alumnenetværk, 
hvor nuværende og 
tidligere studerende 
og samarbejdspart-
nere mødes 2 gange 
om året til aktuelle  
og brændende dis- 
kussioner om voksen- 
læring, kompetence-
udvikling og videre-
gående uddannelser.
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Anders Siig Andersen 

Studieleder og underviser

Lektor, Institut for Mennesker og 
Teknologi. Tilknyttet forsknings-
gruppen Læring, Uddannelse og 
Pædagogik (LEAP) samt Center 
for Arbejdslivsforskning.

siig@ruc.dk / Mobil: 60 20 15 62

Kevin Mogensen

Underviser 

Lektor, Institut for Mennesker og 
Teknologi. Bl.a. tilknyttet forsknings- 
grupperne Læring, Uddannelse og  

Pædagogik (LEAP) og Uddannelse, 
Social Inklusion og Profession.

Her kan du se 
hvem du bl.a. kan 
møde



En master med udgangspunkt 
i din virkelighed

På Roskilde Universitet er vi optaget af at give dig en uddannelse, 
hvor den viden, du får, kan omsættes i dit arbejde fra dag ét.

Derfor bygger masteruddannelserne på særlige pædagogiske 
model, Problemorienteret Projektlæring (PPL). Med PPL får du fag-
lig viden, træner teamwork og løser problemer ved at koble flere 
fagligheder og styre projekter.

Det betyder, at du under uddannelsen kan inddrage konkrete 
temaer og problemstillinger fra din hverdag og virkelighed. Læs 
mere om undervisning og studieform på ruc.dk/mul.

Vi hjælper dig med viden og vejledning
Mastersekretariatet på Roskilde Universitet beskæftiger sig ude-
lukkende med videre- og efteruddannelser. Vi vejleder dig om mulig-
hederne i vores uddannelser og kurser, og vi hjælper med viden og 
information, så du kan træffe det valg, der er rigtigt for dig.

Se vores kontaktoplysninger på bagsiden.



Vil du vide mere?

Passer uddannelsen til mig? Er der mange opgaver 
og eksamener? Hvor meget skal jeg læse – og er det 
på engelsk? Kan jeg passe et fuldtidsjob ved siden 
af? Hvordan foregår undervisningen? Bør jeg spørge 
min chef, om jeg kan få fri til forberedelse? Kan jeg få 
økonomisk tilskud? 

Der knytter sig tit mange spørgsmål og overvejelser 
til valget af en masteruddannelse, og vi er klar til at 
hjælpe og sparre.

Ring eller skriv til os
Mastersekretariatet 
tlf. 46 74 30 30 
imt-master@ruc.dk

www.ruc.dk/mul

Book et møde
Du kan også booke os 
til et virtuelt eller fysisk 
møde.

Kontakt os på 
tlf. 46 74 30 30 eller 
imt-master@ruc.dk 
– så aftaler vi et tids-
punkt, der passer dig. 

Hvis I er flere fra sam- 
me arbejdsplads, som
overvejer en master- 
uddannelse på Roskilde 
Universitet, kommer vi 
også gerne ud til jer.


