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MASTERUDDANNELSE SOM 
FLEKSIBELT FORLØB



En masteruddannelse som fleksibelt forløb på 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 
giver dig mulighed for at skræddersy din mas-
teruddannelse, dvs. vælge tre moduler og 
gennemføre et masterprojekt, der binder ud-
dannelsen sammen. Et fleksibelt forløb  
indledes med et vejledningsforløb, hvor du vil 
blive spurgt, hvilke kompetence vil du gerne 
opnå, hvilke arbejdsopgaver vil du gerne være 
kvalificeret til. Kort sagt: Hvor skal uddannelsen  
lede dig hen, og hvilke moduler vil bedst muligt 
hjælpe dig derhen?

MÅLGRUPPE
Uddannelsen henvender sig til ledere,  
medarbejdere, konsulenter m.fl., som ønsker en 
videreuddannelse på akademisk niveau med 
mulighed for at sammensætte uddannelsen 
ud fra egne ønsker og behov. Forudsætningen 
for optagelse er en videregående uddannelse 
inden for et område, der er relevant for det 
valgte hovedemne, og mindst to års relevant 
erhvervserfaring.

VEJLEDNINGSFORLØB
Som studerende på et fleksibelt forløb bliver du 
optaget på et vejledningsforløb, hvor du sam-
men med en vejleder sammensætter et per-
sonligt uddannelsesforløb. 

Planen for uddannelsesforløbet angiver, hvilke 
moduler der skal indgå i uddannelsen, og 
hvilket hovedemne uddannelsen ligger inden 
for. Et fleksibelt forløb på Institut for Uddannelse 
og Pædagogik (DPU) skal have en pædagogisk 
vinkling. 

Hovedemnet danner også grundlag for den 
titel, som den fleksible masteruddannelse 
udløser.

HOVEDEMNER
• Pædagogisk udviklingsarbejde
• Professionsuddannelse
• Ledelses- og organisationsudvikling
• Uddannelsesplanlægning.

MODULER
De tre første moduler er åbne og giver derfor 
mulighed for at vælge moduler fra forskellige 
uddannelser. Disse tre moduler tilrettelægges i 
samråd med studiekoordinatoren. Det er muligt 
at inddrage mastermoduler fra danske og inter-
nationale masteruddannelser og moduler fra 
kandidatuddannelser.

Uddannelsesplanen fastlægges under vej-
ledningsforløbet, men der er mulighed for 
at revidere planen, for eksempel hvis dine 
uddannelsesønsker skulle ændre sig. Uddan-
nelsesplanen består af 4 moduler på hver 15 
ECTS-point.

Masterprojektet er individuelt og bygger på 
elementer fra de foregående moduler.

STRUKTUR OG UDBUD

Uddannelsen udgør et årsværk 
og er tilrettelagt som en deltidsud-
dannelse over to år.

ØKONOMI

Vejledningsforløbet koster 4.300 
kr. Priserne for de tre første mo-
duler afhænger af, hvilke moduler 
der vælges. Prisen for modul 4, 
masterprojektet, er 17.500 kr.
Priserne reguleres årligt.

MERE INFORMATION

Du kan læse mere om denne ud-
dannelsesmulighed, se oversigt 
over moduler, information om an-
søgning, optagelse mv. på: 
edu.au.dk/fleksibel
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Med den fleksible master 
kan man skræddersy sin helt 

egen uddannelse, alt efter hvad 
man synes er mest spændende, 
og hvad der er mest relevant i 
forhold til hvilken retning, man 
ønsker at bevæge sig i. 
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