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Én uddannelse, fire specialiseringer:  

 — Digitale medier
 — Forandringskommunikation
 — Public relations
 — Oplevelseskommunikation

Kommunikation



Hvorfor læse Kommunikation på 
Roskilde Universitet?

”… fordi uddannelsen giver dig 
en dybdegående forståelse 
for, hvordan virksomheder og 
organisationer kan arbejde 
strategisk med kommunikation, 
både internt og eksternt.”
 
Signe Gren, marketing- og kommunikationsansvarlig på 
Heartbeats.dk og cand.comm. fra RUC

”.... fordi de har mere end 40 års 
erfaring med udvikling af kom-
munikation som et forsknings-
felt, en profession og som en 
katalysator for forandring og 
værdiskabelse i samfundet.”
 
Vibeke Hartkorn, direktør for Hartkorn Communication
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Kommunikation
– en kandidatuddannelse for dig, der vil arbejde 
strategisk med kommunikation.

Kommunikation spiller i dag en afgørende rol-
le for alle organisationers evne til at nå deres 
mål – fra private virksomheder og offentlige 
myndigheder til politiske partier, kulturinsti-
tutioner og civilsamfundsaktører. Men for at 
lykkes kommunikativt, må man have strate-
gisk overblik og praktisk indsigt.

På kandidatuddannelsen i Kommunikation 
lærer du derfor at identificere, analysere, ud-
vikle og lede strategiske kommunikationspro-
cesser i forskelligartede – og ofte foranderlige 
– organisationer. Det indebærer bl.a. udvikling 
af relationer med interessenter, koordinering 
af komplekse kommunikationsprocesser, 
forståelse for forskellige teknologiers rolle i 
kommunikationsarbejdet, opmærksomhed 
på kommunikationens oplevelsesmæssige 
kvaliteter samt evaluering af effekten af orga-
nisationers kommunikationsstrategi. 

Specialiseringer

På uddannelsens 2. semester får du mulig-
hed for at specialisere dig inden for en af fire 
kommunikationsfaglige retninger. Dermed 
kan du forme din faglige profil efter dine 
interesser og din ønskede karrievej. Du kan 
vælge mellem:

 —  Digitale medier
 —  Forandringskommunikation
 —  Public relations
 —  Oplevelseskommunikation
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Specialiseringer
 Mens 1. semester er fælles for alle studerende, vælger du på 2. semester mellem fire forskellige 
specialiseringer.

Digitale medier 

Specialiseringen er rettet mod dig, som ønsker 
at arbejde med digitaliseringens mange for-
mer, fra digital branding og influencer-marke-
ting til automatiseret kundeservice og datadre-
ven kommunikation. Her er fokus på at give 
dig specialiseret viden om de muligheder og 
udfordringer, som digitale kommunikationstek-
nologier udgør for organisationers strategiske 
kommunikation, og du får dybdegående viden 
om, hvordan digitaliseringen påvirker organi-
sationers evne til at kommunikere effektivt og 
effektfuldt med deres interessenter. 

Forandringskommunikation 

Denne specialisering er rettet mod dig, som 
ønsker at arbejde med borger-, patient- og 
medarbejderinddragelse i fx HR-afdelinger, 
kommunale social- og sundhedsindsatser 
og NGO-aktiviteter. Du opnår specialiseret 
viden om, hvordan kommunikation muliggør 
og påvirker forandringsprocesser i offentlige 
og private organisationer og bliver trænet i at 
analysere, udføre, lede og evaluere foran-
dringsskabende kommunikationsindsatser 
med særligt blik for kommunikationens 
kulturelle, interpersonelle og psykologiske 
dynamikker. 

Public relations 

Specialiseringen er rettet mod dig, som øn-
sker at arbejde med kommunikation, der sig-
ter at skabe synlighed, forbedre omdømme 
og øge organisationers legitimitet i offentlig-
heden. Du bliver trænet i at analysere, udføre, 
lede og evaluere tværmedial, ekstern kommu-
nikation, fx til kunder, borgere, journalister og 
politiske aktører. Dette inkluderer viden om og 
færdigheder i væsentlige aspekter ved public 
relations, såsom stakeholder-management, 
kampagnedesign, omdømmemonitorering og 
krisehåndtering. 

 
Oplevelseskommunikation

Denne specialisering er rettet mod dig, som 
ønsker at arbejde med oplevelsesbaserede, 
interaktive og audiovisuelle kommunikati-
onsindsatser i relation til fx festivaler, museer, 
teatre og kulturhuse, i turist-, og forlystel-
sesbranchen samt inden for byudvikling. 
Med særligt fokus på kommunikationens 
oplevelsesmæssige virkning og værdi, bliver 
du trænet i at analysere, udføre, udvikle og 
lede iscenesatte begivenheder og processer 
på tværs af digitale og fysiske rum med fokus 
på deltagernes oplevelse, involvering og 
interaktion. 
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1. 
SEMESTER

2. 
SEMESTER

3. 
SEMESTER

4. 
SEMESTER

På 1. semester får du 
teoretisk viden og 
praktiske færdighe-
der i, hvordan orga-
nisationer strategisk 
anvender forskel-
ligartede kommu-
nikationstiltag til at 
nå deres mål. Med 
et kommunikati-
onsvidenskabeligt 
udgangspunkt, 
giver semestret dig 
forståelse for og 
kompetencer i at 
foretage organisati-
ons-, interessent- og 
situationsanalyser 
og på den baggrund 
at vurdere, kvali-
ficere og realisere 
kommunikations-
strategier.

På 2. semester får 
du mulighed for at 
specialisere dig 
inden for et aktu-
elt og afgrænset 
kommunikations-
videnskabeligt 
område af relevans 
for organisationers 
strategiske arbejde 
med kommunikation. 
Formålet er at give 
dig nuanceret forstå-
else for og erfaring 
med væsentlige 
teorier, metoder og 
praksisser inden 
for enten Digitale 
medier, Forandrings-
kommunikation, 
Public relations eller 
Oplevelseskommu-
nikation. 

På 3. semester får 
du frihed til selv-
stændigt at forfølge 
dine interesser og til-
rettelægge dit studie 
inden for et eller flere 
kommunikationsvi-
denskabelige om-
råder og praksisser 
ved at gennemføre 
et projektorienteret 
praktikforløb (30 
ECTS) eller ved at 
tage valgkurser (3 
kurser á 10 ECTS). 
Praktikken skal 
gennemføres i en 
relevant organisa-
tion i Danmark eller 
udlandet. Valgkur-
serne kan følges på 
Roskilde Universitet, 
hvor der kan vælges 
både dansk- og 
engelsksprogede 
kurser, eller under et 
udvekslingsophold 
på et udenlandsk 
universitet.

På 4. semester skal 
du skrive speciale 
inden for et eller 
flere af de områder, 
du har beskæftiget 
dig med i løbet af 
uddannelsen. Under 
specialearbejdet får 
du omfattende og 
dybdegående forsk-
ningsbaseret viden 
om organisationers 
strategiske arbejde 
med kommunika-
tion samt praktisk 
erfaring med og 
kompetence i at 
udvælge, anvende 
og kritisk vurdere 
relevante teorier og 
metoder i forbin-
delse med analyse, 
udførelse, ledelse og 
evaluering af forskel-
ligartede kommuni-
kationsindsatser. 
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Praktik eller udlandsophold

Kompetencer og karriere
På kandidatuddannelsen i Kommunikation 
får du kompetencer i at planlægge, udføre og 
evaluere kommunikationsopgaver på tværs 
af medieplatforme, formidlingsgenrer og 
organisatoriske kontekster. Fra SoMe-strategi, 
live-events og valgkampagner til forandrings-
processer, borgerinddragelse og aktivisme. 
Du opnår evne til at arbejde med komplekse 
problemstillinger inden for organisationers 
strategiske arbejde med kommunikation. 

På 3. semester har du mulighed for at komme 
i praktik hos en af vores praktikpartnere eller i 
en virksomhed, du selv vælger. Praktikforløbet 
kan ses som en del af din kommunikations-
faglige specialisering, hvor du udvikler din 
kommunikationsfaglighed ved at arbejde med 
fagets teorier og metoder i praksis. Vi opfatter 
praktikforløbet som en vigtig del af den læring, 
du kan tilegne dig som kommunikationsstu-
derende, og vi arbejder systematisk med at 
indgå praktikkontrakter, hvor både du som 
studerende og arbejdspladsen opstiller mål 
for forløbet. Som studerende har du møder 
undervejs i praktikforløbet, hvor din vejleder 
fra Kommunikation besøger virksomheden, og 
hvor I sammen følger op på dine læringsmål.

Et praktikforløb bygger bro til dit arbejdsliv 
efter uddannelsen, fordi du får konkret erfaring 
og et professionelt netværk. Mange af vores 
studerende ender med at blive tilbudt ansæt-
telse i forlængelse af praktikforløbet.

Du kan også vælge at tage på udveksling til et 
udenlandsk universitet og få værdifuld erfaring 
og internationalt udsyn i din kommunikations-
uddannelse. Vores partneruniversiteter inklu-
derer eksempelvis University of Leeds, Freie 
Universität Berlin, Universitat de Barcelona, 
Université Sorbonne Paris Nord, Universitetet i 
Oslo, RMIT University Melbourne, Chung-Ang 
University Seoul.

Uddannelsen giver dig mulighed for en karri-
ere som fx:

 — Community- og social media-manager
 — PR- og public affairs-konsulent
 — Kommunikationsrådgiver
 — Event manager
 — HR-medarbejder
 — Web- og UX-designer
 — Projektleder
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50 %
kurser

50 %
projektarbejde

Brug din teori i  
praksis på  

en problemstilling

Din teoretiske  
værktøjskasse

1. år 2. år

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER

Strategisk  
kommunikation

10 ECTS

Specialiserings- 
kursus

10 ECTS

Praktik

eller

Valgkurser

eller

Udveksling

30 ECTS

Speciale

30 ECTS

Interessenter,  
evaluering  
og impact

10 ECTS

Specialiserings- 
projekt

20 ECTS

Situationsanalyse og 
strategiudvikling

(projekt)

10 ECTS



Du kan finde adgangskrav,  
ansøgningsfrister og øvrig  
information om Kommunikation  
på Roskilde Universitet her: 

ruc.dk/kandidat/kommunikation

 
Kontakt os, hvis du har spørgsmål 
om Kommunikation:

 
Studie- og Karrierevejledningen 
Mail: vejledning@ruc.dk 
Telefontid: Man - fre 10.00 - 11.30 
Telefon: 4674 2424
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