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Sporet giver indgående viden om politiske systemer 
og normer i andre europæiske lande og regioner 
og sætter den studerende i stand til fx at rådgive 
virksomheder, organisationer og myndigheder, 
som arbejder på tværs af grænser. 

centrale fagområder kan bl.a. omfatte studier af 
politiske systemer og kulturer, komparativ politik 
og velfærdsstudier, demokratimodeller og  
-udvikling, EU-politik, udenrigspolitik, migrations- 
og klimaudfordringer og samarbejde på tværs af 
både nationer og regioner.

 
Interessevaretagelse og kommunikation er mål-
rettet studerende, som er særligt interesserede 
i at være med til at påvirke holdninger, politiske 
dagsordener og den offentlige debat ved at ar- 
bejde med strategisk interessevaretagelse, kom-
munikation, medier og forhandlinger. Sporet vil 
være relevant for dig, hvis du sigter efter et job i 
fx et politisk parti, en interesseorganisation eller 
inden for public affairs i private eller offentlige 
virksomheder eller organisationer. 

centrale fagområder kan bl.a. omfatte internatio-
nale og nationale studier af lobbyisme, strategisk 
politisk kommunikation, parti- og vælgeradfærd 
og interesseorganisationers rolle, politiske for- 
handlingsprocesser og mediernes politiske rolle. 

Kvalifikationer
Uddannelsen i statskundskab giver dig adgang til 
mange funktioner og opgaver i samfundet:   
det offentlige:

 → Kommunernes og regionernes forvaltning  
og ledelse

 → Statens ministerier og styrelser 

 → Internationale organisationer som  
EU og FN 

Det private:

 → Politiske partier 

 → Interesseorganisationer 

 → Konsulentvirksomheder 

 → Medierne

Uddannelsens profil
Statskundskabsuddannelsen på SDU er en bred og 
samtidig beskæftigelsesorienteret samfundsvi-
denskabelig kandidatuddannelse. Som studerende 
får du en dyb forståelse af områder som demokra-
ti, magt, indflydelse, politik og forvaltning. 

De tre spor
Uddannelsen er bygget op om 3 spor, der hver især 
er rettet mod forskellige jobfunktioner på arbejds-
markedet. 

Du bestemmer derfor selv, hvilket af de tre spor, 
du ønsker at følge: 

 
Politisk rådgivning og styring er målrettet stu- 
derende, som er særligt interesserede i at rådgive 
folkevalgte politikere samt drive og styre opgaver 
og processer i den offentlige forvaltning eller i 
samspil med det offentlige. Sporet er relevant for 
studerende, der ønsker at arbejde med klassiske 
problemstillinger i relation til offentlig ledelse og 
politisk betjening i fx kommunale forvaltninger, 
ministerier og styrelser eller internationale organi-
sationer.

Sporet vil også være relevant for dig, hvis du sigter 
efter et job i en virksomhed eller organisation med 
stor berøringsflade med den offentlige sektor. 

centrale fagområder kan bl.a. omfatte styring og 
ledelse i offentlige organisationer, beslut- 
ningsprocesser, forvaltningsstudier, samspil mel-
lem politikere, embedsmænd samt fagprofessio-
nelle og civilsamfund, budget- og økonomistyring, 
velfærdspolitik og andre policy-områder, lokalt, 
nationalt eller internationalt.

International analyse og samarbejde er mål-
rettet studerende, som er særligt interesserede 
i at kunne levere analyser og rådgivning, der 
forudsætter global, europæisk og tværkulturel 
forståelse, fx udrednings- og udviklingsopgaver i 
internationale organisationer, private og offentlige 
virksomheder, konsulentfirmaer, ngO’er, osv. 

For dig, der ønsker en job- og beskæftigelses- 
orienteret kandidatuddannelse i  
statskundskab.
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Adgangskrav
Du har direkte adgang til uddannelsen:  
Med en bacheloruddannelse i Statskundskab fra 
Syddansk Universitet, Københavns Universitet eller 
Århus Universitet. Er denne fra SDU, har du rets- 
krav på optagelse i umiddelbar forlængelse af din 
afsluttede bachelor.  

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en 
tilsvarende uddannelse, der som minimum inde-
holder: 

 → 60 ectS indenfor politologiens fagområder

 → Yderligere 60 ectS indenfor Politologi eller   
generel samfundsvidenskab (f.eks. økonomi, 
sociologi eller jura). 

 → 20 ectS indenfor samfundsvidenskabelig 
metode, herunder mindst 5 ectS i kvantitativ 
metode/analyse.  

Se mere om studiet, adgangskrav og ansøgning på
sdu.dk/da/MScpol

4. semester Kandidatspeciale (inkl. specialeseminar) 
30 ectS

3. semester Statskundskab på arbejde
10 ectS

Valgfag
10 ectS

Valgfag
10 ectS

2. semester Metode
10 ectS

Valgfag
10 ectS

Valgfag
10 ectS

1. semester De store spørgsmål
10 ectS

Kernefag
10 ectS

Kernefag
10 ectS

Uddannelsens opbygning med opstart 1. september.

Adgangsbegrænsning
Der er et begrænset antal pladser på på uddan-
nelsen.  

er der flere kvalificerede ansøgere, end der er 
pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med 
udgangspunkt i karaktergennemsnittet for den 
adgangsgivende bacheloruddannelse. 

Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgnings- 
tidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der 
er bestået på ansøgningstidspunktet. 

Sprogkrav 
Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, 
hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke 
dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende 
eksamen (også danske statsborgere) skal have 
bestået dansk A, studieprøven i dansk som an-
detsprog eller kunne dokumentere tilsvarende 
danskkundskaber. 

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/
finsk/islandsk på et niveau svarende til dansk a. 

Samfundsvidenskab,SDU



facebook.com/ 
samfundsvidenskab.sdu

@samfundsvidenskab_sdu

Maria Skipper Schwenn
Direktør, Danske Rederier
Det er en rigtig god idé at gøre det på den måde. 
For så får man nogle mere målrettede studerende, 
som er klar til at gå ud i det offentlige og private 
erhvervsliv.

Studiested
Syddansk Universitet i Odense
 
Studiestart
1. september
 
Ansøgningsfrist
1. marts: For EU/EØS og Schweiziske 
statsborgere samt ansøgere med dansk 
opholdstilladelse. 

1. februar: For ansøgere fra lande uden 
for EU/EØS.

Få mere at vide
Syddansk Universitet, Odense

Faglig vejleder: 
Olivia Mathilda Hansen 
E-mail: vejledning.pol@sam.sdu.dk

Se mere på:
sdu.dk/da/MScpol
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