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På geografistudiet på RUC er der 220 studerende, der alle kombinerer geografi med et af RUCs
andre fag, hertil kommer de studerende på RUCs basisuddannelser, hvor omk. 100 studerende må
forventes at vælge geografi, hvis de studerende vælger efter samme mønster som i de foregående år.
Undervisningen i geografi er delt mellem kurser og projektvejledning - 50% til hver. Tredje år på
bacheloruddannelsen - Geografis første modul – udgøres af et obligatorisk bachelorkursus, der
dækker naturgeografi, samfundsgeografi og kulturgeografi samt feltarbejde og feltarbejdsteknikker.
Hertil kommer så projektarbejdet. Modulet skal således sikre, at de studerende får en bred indføring
i faget.
Undervisningen på bachelorkurset er tilrettelagt således, at der undervises på dansk i
efterårssemestret og på engelsk i forårssemestret.
1. kandidatmodul består af et projektarbejde et temakursus og et feltkursus.
I 2009 blev der afholdt feltkurser i Chile og i Manchester i England.
2. kandidatmodul består af et speciale og 2 temakurser med mindre specialet er et eksperimentelt
speciale. I det tilfælde optager specialet hele modulet.
Temakurserne på kandidatuddannelsen udbydes for nogles vedkommende på engelsk andre på
dansk, medens projektarbejdssproget afhænger af de studerendes ønsker.
Forskerne på Geografi er involveret i projekter vedrørende:
Migration, turismepraksis og turisme.
Erhvervsudvikling og udvikling af erhvervsrådgivning.
Analyser af ”clusters” som et element i plan- og erhvervsudvikling.
Byplanlægning og erhvervsplanlægning.
Byforskning, byudvikling, byrum, identitet og planteori.
Regional udvikling og planlægning.
Vidensspredning og vidensdynamik, samt universiteternes rolle i den regionale udvikling.
Indvandring og identitet.
Landskabsanalyse, naturparker og landskabsopfattelser.
Trafikforskning.
Flytnings- og pendlingsundersøgelser.
Offentlig service, boligpriser, befolknings- og erhvervsudvikling.
Landskabet under byen og landskabsudvikling
Vand og udvikling af hydrologiske analyser.
Hertil kommer, at der indenfor flere af ovenstående felter foregår teoriudvikling som baggrund for
projekterne.
En del af projekterne indgår som elementer i internationale samarbejder, andre er i højere grad
orienteret mod den danske udvikling. Endelig er der flere projekter, som bidrager til viden om
regions Sjællands og Region Hovedstadens udvikling, i flere af disse projekter indgår regionale
partnere.

Geografi på RUC er ved at finde sig tilrette i det nye institut, sammen med Teksam uddannelsen,
miljøbiologi, sundhedsfremme og arbejdslivsstudier der er geografis nye partnere. Herudover er vi
på geografi glade for at bidrage til instituttets nye planlæggeruddannelse: ”Plan, By Proces”, hvor
forskere fra geografi spiller en betydelig rolle.

