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Spørgsmål og svar fra webinaret ”Kandidatuddannelser” 

Webinaret ”Kandidatuddannelser” havde mange deltagere, som undervejs stillede gode og relevante 

spørgsmål til oplægsholder, Chefkonsulent i DSR, Birgitte Grube. Birgitte kunne ikke nå at besvare 

alle spørgsmål under udsendelsen.  

Nedenstående er givet et svar på de spørgsmål, der ikke blev besvaret i udsendelsen. Spørgsmålene 

er kategoriseret indenfor Masteruddannelser, Kandidatuddannelser og Specialuddannelser. 

Masteruddannelserne 

Spørgsmål Svar 

Hvor længe tager en masteruddannelse, hvis 

man typisk tager den over weekenderne? 

 

En master tager typisk 2 år 

Her på siden finder du, via uddannelsesguiden, 

en liste over udbudte Masteruddannelser. Når du 

går ind og læser mere om dem, kan du også finde 

længde på uddannelsen og hvordan modulerne 

er placeret. 

Kan man med en masteruddannelse og efterføl-

gende supplerende kurser (således at 120 ECTS 

er opnået) komme i betragtning til en ph.d. stil-

ling? 

Ja det kan man godt. Du skal i så fald søge om 

dispensation fra det Universitet, som skal være 

tilknyttet.  

Vær opmærksom på at det ikke er alle kurser, 

der er listet op med ETCS point, som du kan tælle 

med. 

 

Kandidatuddannelserne 

Spørgsmål Svar 

Jeg har hørt rygter om, at man skal søge sin kan-

didatuddannelse indenfor 5 år efter at have af-

sluttet sin professionsbachelor. Stemmer dette? 

Nej, man kan sagtens tage en kandidatuddannel-

se selv med en ældre sygeplejeuddannelse. Men 

den skal være vurderet ækvivalent med en ba-

chelor af uddannelsesstedet, man ønsker opta-

gelse på. Nogle gange kan det klares med, at man 

tager suppleringsfag inden studiestart. Andre 

gange er det ikke nødvendigt.  

Din bachelor og studentereksamen bliver ikke for 

gamle, men de bliver fagligt vurderet, om de er 

tilstrækkelige i forhold til det studie, man ønsker 

at søge ind på. 

Er det rigtigt, at RUC forventer, at alle bachelorer 

skal have et sommer supplerings kursus på 8 uge, 

før man kan starte på en kandidatuddannelse?  

Nogle uddannelser har indskrevet i deres ad-

gangskrav, at en bacheloruddannelse skal sup-

pleres. Men i de fleste tilfælde vil kravet om sup-

https://www.ug.dk/search/Master
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plering ikke være skrevet i adgangskravene. Det 

skyldes, at det ikke er muligt at beskrive ad-

gangsmulighederne for alle bacheloruddannel-

ser. Universitetet vil i stedet gennemføre en indi-

viduel faglig vurdering af din bacheloruddannel-

se. Det vil først blive gjort, når du har søgt ind.  

Giver din bacheloruddannelse direkte adgang til 

en kandidatuddannelse, så skal du ikke supplere.  

Hvis du er i tvivl kan du kontakte det pågældende 

studiested for, hvad der gælder i dit tilfælde. 

Er der forskel på, hvad man bliver undervist i på 

cand. cur og cand. scient. san i Aarhus og Køben-

havn? 

Der kan være forskelligt indhold, men overordnet 

skal studieretningerne leve op til kravene for dis-

se studier.  

Du kan på uddannelserne finde deres respektive 

studieordninger og selv sammenligne indholdet. 

Se eventuelt nærmere her i www.ug.dk  

Klinisk sygepleje (cand cur)  Sundhedsfaglig kan-

didat (cand scient san) 

Er cand. scient. san det samme som Kandidat i 

Folkesundhed og hvis ikke, hvad giver den mulig-

hed for ? 

 

Nej, det er ikke det samme.  

Cand. Scient. san uddannelsen retter sig mod 

professionsbachelorer inden for sygepleje, ergo- 

og fysioterapi, ernæring og sundhed, bioanalyti-

kere eller jordmødre som ønsker at udvikle sit 

fag med en videnskabelig kandidatuddannelse.  

Folkesundhedsvidenskab har dels sin helt egen 

bachelor og dels er Folkesundhedsvidenskab 

bredere og går på forebyggelse og sundheds-

fremme af folkesundheden.  

Du bør læse studieordningerne for de respektive 

uddannelser. Folkesundhedsvidenskab og Den 

sundhedsfaglige kandidatuddannelse på 

www.ug.dk  kan du også finde mange flere op-

lysninger om beslægtede uddannelser. 

 

En kandidatuddannelse inden for sundhedsom-

rådet giver en masse teori og metoder til at kun-

ne bidrage til at udvikle sundhedsvæsenet gen-

nem både forskningsprojekter og udviklingspro-

jekter/opgaver. 

I forhold til det teoretiske aspekt - det der bliver 

undervist i på professionsbacheloren i sygepleje, 

Begge kandidaterne er på samme antal ECTS 

point men selvfølgelig er der forskel på hvad man 

http://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/klinisk-sygepleje
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/sundhedsfaglig-kandidat
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/sundhedsfaglig-kandidat
http://studier.ku.dk/bachelor/folkesundhedsvidenskab/?gclid=CNmauq2j888CFWUlcgodc2AJzQ
http://studier.ku.dk/kandidat/sundhedsfaglig-kandidatuddannelse/
http://studier.ku.dk/kandidat/sundhedsfaglig-kandidatuddannelse/
http://www.ug.dk/
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er det så "nemmere" at følge med på en cand. 

cur i forhold til cand. scient. san?  

har med i bagagen. Der er nok flere kendte me-

toder og teorier på cand cur men der vil være en 

masse sammen faldende og så er der forskelle og 

det er dem man bør gå ind og nærstudere i for-

hold til hvad der er man gerne vil tilegne sig af 

kompetencer.  

Du kan finde studieordningerne på studiesteder-

nes hjemmeside og lidt overordnet kan du læse 

mere om begge kandidater her Klinisk sygepleje 

(cand. cur)  Sundhedsfaglig kandidat (cand. 

Scient. san) 

Jeg vil spørge til jeres erfaring med kandidatud-

dannelserne på RUC i sundhedsfremme. Kommer 

man for langt væk fra sygeplejefaget og vil man 

stadig kunne fx undervise på sygeplejerskeud-

dannelsen? 

Hvis man tager en kandidatuddannelse bygger 

den naturligt oven på din profession, som jo er 

sygepleje. Du vil derfor i høj grad være kvalifice-

ret til at undervise på Sygeplejerskeuddannelsen 

med en kandidat i sundhedsfremme. Men der er 

også andre kandidatuddannelser, som lægger 

mere vægt på pædagogiske metoder mm.  

 

Du kan læse mere om valg af kandidat på 

www.ug.dk 

Man kan vel tage kandidaten lige efter sin pro-

fessionsbachelor og så "gemme" kandidatud-

dannelsen, hvis man ikke lige ved, hvad den skal 

bruges til fra en start? (Jeg tænker bare, mens 

man stadig er vant til skolebænken og er glad for 

den) 

Ja det kan man i princippet godt. Det er ikke et 

krav, at man har erhvervserfaring inden for syge-

pleje, når man søger optaelse på en kandidatud-

dannelse, ligesom det er, når man fx søger ind på 

en masteruddannelse.  

Det er aldrig for sent at tage en kandidatuddan-

nelse. Der kan være fordele ved at vente med at 

tage en kandidat, til man har fået erfaring fra 

praksis og eventuelt ved, indenfor hvad man ger-

ne vil dygtiggøre sig. Man kan faktiske bringe sin 

karriere i en ønsket retning med den rette kandi-

dat på det rette tidspunkt. Fordelene ved at tage 

en kandidat i forlængelse af sygeplejestudiet kan 

være af de grunde, som du selv nævner, men de 

er af mere praktisk karakter og der udnyttes ikke 

muligheden for at inddrage sin praksiserfaring. 

 

Du har måske venner, som læser på universitetet 

og læser en fuld kandidat i én køre. Der er den 

forskel, at de ikke på samme måde har en pro-

fession og erhvervet autorisation inden for et helt 

specifikt arbejdsområde, som du som sygeplejer-

ske har.  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/klinisk-sygepleje
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/sundhedsfaglig-kandidat
http://www.ug.dk/
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Hvis du vælger at tage kandidaten med det sam-

me, går der lang tid, før du kommer ud og arbej-

der i praksis. Det er ofte en god ide, at få prøvet 

livet lidt af som sygeplejerske og dermed finde sin 

egen identitet i faget, inden man læser videre.  

Jeg er en udenlandsk uddannet sygeplejerske 

som nu arbejder som sygeplejerske her i landet. 

Jeg kunne godt tænke mig at tage en kandidat. 

Men er jeg kvalificeret nok til det eller skal jeg 

tage en supplerende uddannelse inden kandida-

ten? 

Universitetet vurderer, om din uddannelse kvali-

ficerer dig til at blive optaget på en sundhedsfag-

lig kandidatuddannelse. Forudsætningen for at 

blive optaget på en kandidat er, at man har en 

uddannelse, der af universitetet vurderes væ-

rende ækvivalent med de bacheloruddannelser, 

der er adgangsgivende til den pågældende kan-

didat.  

På nogle kandidatuddannelser kræves det, at 

man tager supplerende uddannelse inden. 

Det er en god ide at kontakte det universitet, der 

har den kandidatuddannelse, du gerne vil læse.  

Hvis jeg vil undervise fremadrettet, er det så 

bedst at læse en cand. cur? 

Det er meget individuelt, hvad den enkelte har 

med sig af både teoretisk/praktisk/klinisk erfa-

ring og andre uddannelser, når man er undervi-

ser. Det kommer også an på, hvor du vil undervi-

se og i hvad?  

Som regel er det en god ide at man selv er ud-

dannet på et højere niveau, end dem man skal 

uddanne. Som sygeplejerske er du faktisk allere-

de uddannet til at kunne undervise fx kollegaer 

og patienter som en del af arbejdet som sygeple-

jerske. 

Hvis du vil undervise på en professionsskole teg-

ner der sig et billede af, at de meget gerne ser, at 

man har en kandidatuddannelse. Men hvilken 

kandidat kommer nok an på det enkelte steds 

behov.   

Når du skal vælge kandidatretning, vil jeg anbefa-

le, at du vælger ud fra at styrke din profil mest 

muligt. Hvis du fx har behov for at styrke dine 

pædagogiske kompetencer, kan det være det er 

bedst med en kandidat, der går i pædagogisk 

retning. Har du masser af undervisningserfaring 

kan det være, at du mere har behov for at styrke 

dine sygeplejeteoretiske og fagfaglige kompeten-

cer og her vil det måske være en cand. Cur, der 

er det rette.  Læs eventuelt om de forskellige 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/sundhedsfaglig-kandidat


 

5 

 

studieordninger, inden du træffer dit valg af ret-

ning. 

Ville man som sygeplejerske kunne bruge en 

kandidatuddannelse i sociologi og i så fald til 

hvad? 

Der er mulighed for at kunne anvende sociologi 

og hele det sociologiske metodehåndværk i både 

forsknings og udviklingsprojekter også inden for 

sygeplejefaget.  

 

Det der kan være svært, er at finde stillinger, hvor 

kompetencer i sygepleje og sociologi efterspør-

ges.  

 

Specialuddannelser 

Spørgsmål Svar 

Er der uddannelser som er særligt relevante i en 

psykiatrisk kontekst?  

Og kan Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygeple-

je give merit til enten en master eller kandidat? 

Specialuddannelserne giver ikke merit til hverken 

master eller kandidat. Specialuddannelserne er 

ikke en del af det etablerede universitetssystem. 

De Mastere og Kandidatuddannelser der er inden 

for det sundhedsvidenskabelige område er ikke 

målrettet et smalt fagligt område som fx psyki-

atrien. Der kan være enkelte moduler, som mere 

retter sig mod det patientorienterede og her kan 

du selv præge fx dine opgaver og fordybelse med 

emner og erfaringer fra psykiatrien. 

Er det muligt som sygeplejerske at tage en ma-

ster der handler om kost og ernæring? 

Ja, det er muligt at tage en master inden for om-

rådet. Fx findes der Master i sundhedsfremme på 

RUC.  

Der er også kandidatuddannelser, der går endnu 

mere specifikt på kost og ernæring fx Human 

ernæring på Københavns Universitet.  For at blive 

optaget på en kandidatuddannelse vil universite-

tet, på baggrund af en faglig vurdering af dine 

uddannelsesmæssige forudsætninger, vurderer 

om de svarer til deres krav. 

Hvis du går ind og søger på kost og ernæring på 

www.ug.dk  så kan du finde mange flere oplys-

ninger om andre uddannelsesmuligheder inden 

for kost og ernæring. 

 

 

 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/sundhedsfaglig-kandidat
http://www.ug.dk/

