
Sted & start 
Undervisningen foregår på Ilisimatusarfik, campus 
Ilimmarfik


Uddannelsesstart: første uge i 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 
GUX-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial 
uddannelse med et karaktergennemsnit på C (7) 
ifølge GGS-skalaen, hvor fagene matematik og 
engelsk skal være bestået/mindst karakter C (7) 
ifølge GGS-skalaen på B-niveau/tilvalgsniveau eller 
derover, såvel skriftligt som mundtligt. 


En lavere karakter på A-niveau kan til en vis grad 
sidestilles med kravet på B-niveau. 


Det er desuden et krav, at man har minimum C i 
grønlandsk og dansk, såvel skriftligt som mundtligt. 


Derudover er det en fordel at have generel viden om 
samfundsspørgsmål. 

Samfundsvidenskab

          /ilisimatusarfikgl                    	 	 	 	       /Ilisimatusarfik                                  	 	 	           	     /ilisimatusarfik                                               

mailto:mail@uni.gl
mailto:mail@uni.gl


Jobmuligheder 
Erfaringerne viser, at mange kandidater i 
Samfundsvidenskab får job i den offentlige 
administration i Grønland.


En del får også job i organisationer og store 
virksomheder.

Uddannelsens opbygning 
Det tager 3 år at blive bachelor i samfundsvidenskab 
og yderligere 2 år at blive kandidat.


Blandt de 4 centrale fagområder 
beskæftiger politologi sig med samfundets 
organisering, det politiske system og demokrati. 


Sociologi omhandler relationer, konflikter og 
samarbejde mellem mennesker og grupper af 
personer. 


Økonomi behandler Grønlands økonomi og 
økonomiske politik. Mens du i jura studerer 
lovgivningen og dens anvendelse.


Disse fag kræver både færdigheder og 
baggrundsviden. 


Derfor indgår redskabsfag som 
samfundsbeskrivelse, metode og statistik i studiet.
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Introduktion til 
uddannelsen 
Har du interesse for grønlandske, arktiske og 
internationale samfundsforhold, og vil du arbejde 
med udvikling af offentlige og private organisationer 
og virksomheder?


Uddannelsen i Samfundsvidenskab er bredt 
funderet og dækker vigtige samfundsvidenskabelige 
fagområder som politologi, sociologi og økonomi - 
så du bliver i stand til at danne dig en samlet 
opfattelse af de opgaver, som feks. en offentlig 
forvaltning løser.


Du vil få viden og redskaber til at kunne bidrage til at 
forme fremtidens organisationer og virksomheder. 
Hele uddannelsen tager udgangspunkt i 
grønlandske, arktiske og internationale forhold.


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



