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1. Præambel 
Denne studieordning er udarbejdet af Ilisimatusarfik og er godkendt af Akademisk Råd den 
22. juni 2015.  

Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i:  

- Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik 
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 29. december 1994 om adgangskrav til 

videregående og højere uddannelser uden for Grønland 
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer 

ved Ilisimatusarfik 
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden 

bedømmelse 
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik 
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2. Varighed og titel 
Kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab er en toårig uddannelse, svarende til 120 ECTS-
point. 

Selvstyret kan, efter indstilling fra Institutrådet, godkende, at en studerende forlænger 
uddannelsen med henblik på opnåelse af en bestemt erhvervskompetence.  

En gennemført uddannelse giver ret til titlen cand.scient.soc. (candidatus/candidata 
scientiarum socialium). På grønlandsk: Inuiaqatigiilerinermut kandidati. På engelsk: Master of 
Social Sciences. 

3. Adgangskrav 
For at kunne indskrive sig som kandidatstuderende i Samfundsvidenskab skal man forinden 
have erhvervet BA-graden i Samfundsvidenskab fra Ilisimatusarfik eller en ækvivalerende 
eksamen fra en anden højere uddannelsesinstitution som Afdelingslederen kan godkende.  

4. Uddannelsens formål 
Uddannelsens formål er at uddanne kandidater, som, ud over de kvalifikationer der er 
erhvervet i en BA-uddannelse, har erhvervet sig et dybtgående kendskab til udvalgte emner 
inden for uddannelsens kerneområder: politologi, økonomi, sociologi og jura. Hvor det er 
relevant, lægges der særlig vægt på grønlandske og arktiske forhold. Kandidater skal på 
internationalt akademisk niveau kunne beskrive, formulere, analysere og bearbejde 
problemstillinger. En del af uddannelsen kan gennemføres med praktik.  
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5. Struktur 
Nedenfor vises en samlet oversigt over uddannelsens fag og eksaminer:  

Fag Vejledende 
sidetal

U-timer Eksamen Censur ECTS

Videregående 
Politologi

1500 60 Fri hjemmeopgave, 
max. 20 sider

Ekstern 15

Videregående 
Sociologi

1500 60 Fri hjemmeopgave, 
max. 20 sider

Intern 15

Offentlig 
økonomi

750 42 Bunden 
hjemmeopgave, 1 
uges varighed, max. 
15 sider

Ekstern 10

Internationale 
retsforhold

900 36 Mundtlig eksamen, 
30 minutter med 
forberedelse med 
hjælpemidler, eller 
skriftlig bunden 
hjemmeopgave, 1 
uges varighed

Ekstern 10 

Praktik som 
mulighed

Skriftlig opgave, 
max. 20 sider samt 
et offentligt foredrag 
ved Ilimmarfik

Intern 30

Valgfag 600-900 36 Vælges af 
faglæreren

Intern/Ekstern 10

Valgfag 600-900 36 Vælges af 
faglæreren

Intern/Ekstern 10

Valgfag 600-900 36 Vælges af 
faglæreren

Intern/Ekstern 10

Valgfag 600-900 36 Vælges af 
faglæreren

Intern/Ekstern 10

Speciale Skriftlig opgave, 
max. 100 sider

Ekstern 30

Totalt 120
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6. Fagbeskrivelser 

6.1. Videregående Politologi 

Formålet med faget er at videreudvikle de på BA-uddannelsen erhvervede færdigheder i 
selvstændig analyse og kritisk stillingtagen til politologiske problemer. Dette kan ske ved en 
dybere behandling af udviklings- og moderniseringsproblemer med særlig indsigt i den 
betydning globale og regionale processer har for den enkelte nation og for individet 
(integration og identitet m.m.). Emner som nationalisme, ’nation-building’ og autonomi 
behandles i en grønlandsk kontekst. Arktiske relationer indgår også i kurset. 

Læringsmål 

- At den studerende selvstændigt kan analysere og kritisk granske samfundsvidenskabelige 
problemstillinger 

- At den studerende får dybtgående kendskab til et tema indenfor politologi 

- Undervisningstimer: 60 timer inkl. vejledning 
- Pensum, vejledende sidetal: 1500 
- Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til 

gældende studieregler  
- Eksamen: Fri hjemmeopgave max. 20 sider ekskl. databilag 
- Censur: Ekstern 
- ECTS-point: 15 
- Karakter: GGS-skalaen 
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6.2. Videregående Sociologi 

Formålet med kurset er at indføre den studerende i moderne sociologiske teorier og 
samtidens sociologiske problemstillinger. Der lægges vægt på begrebsanalyse. 
Undervisningen organiseres sådan, at det sociale system og dets struktur og de handlinger 
som individer eller aktører foretager belyses, og der ses på hvilken årsag/virkning/dynamik, 
der regulerer interaktionen mellem systemer, strukturer og individer. 

Læringsmål 

- At den studerende får dybtgående kendskab til moderne sociologiske teorier og 
problemstillinger 

- At den studerende kan analysere og kritisk argumentere omkring sociologiske 
problemstillinger 

- Undervisningstimer: 60 timer inkl. vejledning 
- Pensum, vejledende sidetal: 1500 
- Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til 

gældende studieregler  
- Eksamen: Fri hjemmeopgave max. 20 sider ekskl. databilag. 
- Censur: Intern 
- ECTS-point: 15 
- Karakter: GGS-skalaen 

  
Ilisimatusarfik | Grønlands Universitet | University of Greenland !7



� � �

6.3. Offentlig økonomi 

Formålet med faget, hvis engelske betegnelse er public finance, behandler afgrænsningen 
mellem offentlig og private sektor. Kurset behandler: teorien om offentlige goder og deres 
finansiering, cost-benefit-analyser, skattepolitik, rollefordeling mellem stat, selvstyre og 
kommuner. Fagets metode bygger på mikroøkonomisk teori. 

Læringsmål 
- At den studerende får kendskab til offentlig økonomi og dets funktion 
- At den studerende får kendskab til teorier og kan analysere offentlig økonomi 

- Undervisningstimer: 42 inkl. vejledning 
- Pensum, vejledende sidetal: 750 
- Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til 

gældende studieregler  
- Eksamen: En uges bunden hjemmeopgave, max. 15 sider ekskl. databilag 
- Censur: Ekstern 
- Karakter: GGS-skalaen 
- ECTS-point: 10 

6.4. Internationale retsforhold 

Her behandles traktatretten, menneskerettighedsreguleringen og grundlæggende aspekter af 
EU-retten. I forhold til traktatretten kan særligt nævnes havrettens/havmiljøets ressortområde 
og råstofforhold. Orientering om andre retssystemer kan indgå. 

Læringsmål 
- At den studerende får kendskab til folkeretlige forhold og vigtige konventioner, traktatret 

etc.  
- At den studerende får kendskab til Grønlands internationale rolle i det internationale 

retssystem  

- Undervisning: 36 timer inkl. Vejledning 
- Pensum, vejledende sidetal: 900 
- Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til 

gældende studieregler  
- Eksamen: Mundtlig, 30 minutter, med forberedelse, med hjælpemidler eller skriftlig 

hjemmeopgave, 1 uges varighed 
- Censur: Ekstern 
- Karakter: GGS-skalaen 
- ECTS-point: 10 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6.5. Valgfag 

Afdelingen udbyder et antal valgfag. Afdelingen kan godkende at studerende tager valgfag 
ved selvstudium, idet Afdelingen godkender vejleder, emne og valg af litteratur. Afdelingen 
kan godkende, at valgfag udbydes fælles for bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen, 
under følgende forudsætning: 

- pensum for valgfag, der følges af både bachelorstuderende og kandidatstuderende, er 600 
sider fælles, de kandidatstuderende har derudover 100 sider selvvalgt til en fremlæggelse 
aftalt med underviseren, sidst i semesteret. 

Læringsmål: Beskrives nærmere i fagbeskrivelserne 

- Undervisningstimer: 36 inkl. vejledning 
- Pensum, vejledende sidetal: 600-900 
- Regler for indstilling til eksamen beskrives nærmere i fagbeskrivelserne 
- Eksamen: Afdelingen fastlægger eksamensformen i samråd med faglæreren. 
- Censur: Intern/Ekstern 
- Karakter: GGS-skalaen eller bestået/ikke bestået 
- ECTS-point: 10 
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6.6. Praktik 

30 ECTS kan erstattes af praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse 
af en rapport. Rapporten skrives som et akademisk essay med alle de formalia som kræves i 
henhold til dette. Afdelingen fastsætter regler for det enkelte tilfælde af praktik, herunder 
godkender dets pensum. Organisation eller virksomhed skal skriftlig over for Afdelingen 
bekræfte at der er en praktikplads til den studerende og at praktikanten tildeles en 
kontaktperson. Den studerende skal have en af afdelingens lærere eller en person der 
godkendes til opgaven af Afdelingen, som vejleder. 

Læringsmål 

- At den studerende får praktisk erfaring indenfor et af uddannelsens væsentlige områder 
- At den studerende får indsigt i fremtidige arbejdsforhold 

- Undervisningstimer: Afdelingen bestemmer hvor stort et antal lærerarbejdstimer, der kan 
stilles til rådighed til vejledning.  

- Eksamen: Fri skriftlig hjemmeopgave, max. 20 sider samt et offentligt foredrag ved 
Ilimmarfik om praktikopholdet. 

- Censur: Intern 
- Karakter: Bestået/ikke bestået 
- ECTS-point: 30 
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7. Eksamensformer 
Følgende eksamensformer udbydes ved Afdelingen: 

- Fri hjemmeopgave, max. 20 sider ekskl. databilag 
- Bunden hjemmeopgave af en uges varighed, max. 15 sider ekskl. databilag 
- Mundtlig, 30 minutter med eller uden hjælpemidler, med eller uden synopsis 
- Midtvejseksamen i form af hjemmeopgave, bunden eller fri, max. 10 sider ekskl. databilag, 

kan bedømmes efter GGS-skalaen eller med bestået/ikke bestået 

8. Speciale 
Specialet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik. Det kan ikke meritoverføres fra andre 
institutioner. Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig 
fremstilling af et konkret videnskabeligt problem inden for uddannelsens centrale fagområder. 
Specialet består af en større selvstændig afhandling, der skal dokumentere den studerendes 
færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder i arbejdet med et afgrænset 
fagligt emne. Specialet skal formidles som et videnskabeligt værk på en professionel og 
anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog. 

Emnet for specialet aftales med faglæreren, der således skal godkende problemformulering 
og disposition for projektet, før den studerende går i gang med at skrive. Specialet må ikke 
overstige 100 sider i omfang eksklusive databilag. 

Læringsmål 

- At den studerende er i stand til at bevise at han/hun kan gennemføre en selvstændig 
skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem 

- At den studerende kan problematisere og analysere samfundsvidenskabelige 
problemstillinger på en akademisk anerkendende måde 

- At den studerende kan koble teori og empiri sammen samt bruge videnskabelige metoder 
til at analysere et konkret problem 

- Undervisning: Gives som vejledning, max. 40 timer 
- Eksamen: Frit afleveringstidspunkt, max 100 sider ekskl. databilag 
- Censur: Ekstern. Censor og eksaminator udarbejder i fællesskab eller hver for sig en 

skriftlig begrundelse for den givne karakter på normalt 1 s 
- Karakter: efter GGS-skalaen 
- ECTS-point: 30 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9. Merit  
Afdelingen kan give merit for fag taget ved andre institutioner, som svarer til uddannelsens 
fag. I sin vurdering hæfter Afdelingen sig ved det pågældende fags indhold og niveau, 
herunder forskningsbasering, samt dets vægt i ECTS ifølge studieordning ved den afgivende 
institution. Ved meritoverførslen gives karakteren bestået med mindre Afdelingen træffer 
anden afgørelse. Ved meritoverførsel anføres det universitet eller den anden højere 
uddannelsesinstitution, hvor en eksamen er aflagt, på kandidatbeviset. Ved meritoverføring 
må der højest være gået 5 år fra den pågældende studerende har færdiggjort tidligere studier. 
Ældre end 5 års studier på ansøgningstidspunkt om merit afvises.   

10. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
Studieordningen for kandidatuddannelsen i samfundsvidenskab træder i kraft den 1. 
september 2015. 

Studieordningen erstatter studieordningen fra 2014.  

Overgangsbestemmelser: Studerende, der er startet på kandidatuddannelsen før 1. 
september 2015 færdiggør uddannelsen efter den gamle studieordning fra 2010 og 2014.
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