
Sted & start 
Undervisningen foregår på Ilisimatusarfik campus 
Ilimmarfik.


Uddannelsesstart: 01. september 


Ansøgningsfrist: 01. marts


Information 
Du kan få mere information om uddannelsen her:


• Website: www.uni.gl 


• E-mail: mail@uni.gl


• Telefon: (+299) 38 56 00

Krav til optagelse 
For at være berettiget til at indskrive sig som 
bachelorstuderende på uddannelsen skal man 
enten: 


• a) have bestået gymnasial eksamen med et 
gennemsnit på mindst 4.9 i GGS eller


• b) have bestået lærereksamen eller anden 
tilsvarende uddannelse med mindst D i faget 
historie / orientering 


Ansøgere med en anden baggrund vil blive særskilt 
vurderet. 


Det forventes, at man ved indskrivningen har gode 
kundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk såvel 
skriftligt som mundtligt. 


Afdelingen optager normalt max. 20 studerende pr. 
årgang. 

Kultur- & 
Samfundshistorie
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Jobmuligheder 
Som uddannet kandidat i Kultur og 
Samfundshistorie kan du komme til at arbejde med:


• Undervisning i historie på GUX (i forening med et 
GUX-relevant sidefag)


• Arkiver, museer m.m.


• Presse- og forlagsvirksomhed


• Turismesektoren og andre steder, hvor der lægges 
vægt på evnen til kulturel formidling


• Den offentlige forvaltning


• Undervisning og forskning ved højere 
læreanstalter

Uddannelsens opbygning 
Studiet omfatter historie og antropologi. Desuden 
indgår samfundsfaglige og arkæologiske elementer. 


Man kommer hele jorden rundt både i historie- og 
antropologidelen, men efterhånden som studierne 
skrider frem, koncentrerer de fleste discipliner sig 
om det grønlandske nærområde, men altid med 
baggrund i internationale problemstilinger og 
forskning.


Du kan vælge mellem to studier:


• Enten et 5-årigt studium i kultur- og 
samfundshistorie, hvor antropologiske og 
historiske elementer vejer lige tungt


• eller et studium i historie i forening med et andet 
gymnasierelevant fag (grønlandsk f.eks.)


Sidstnævnte tofagsstudium - som også varer 5 år - 
(3½ år på hovedfag, 1½ år på sidefag), er tilrettelagt 
med særligt henblik på undervisning inden for de 
gymnasiale uddannelser.
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Introduktion til 
uddannelsen 
Er du interesseret i kultur og samfundshistorie, og 
kunne du godt tænke dig at arbejde med formidling 
inden for feks. museumsverden, arkæologi eller 
kulturområdet?


Uddannelsen Kultur- og Samfundshistorie giver en 
bred og mangesidig forståelse for kultur- og 
samfundsforhold i historisk perspektiv - med fokus 
på den arktiske verden, men altid med baggrund i 
internationale problemstillinger og forskning.


Du lærer om hele det historiske forløb fra de første 
mennesker her på jorden for mere end 200.000 år 
siden til i dag med hovedvægt på tiden efter 1500.


Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en 
kandidat-del (2 år).


Se uddannelsesvideo på YouTube ..


