Master i udlandet
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1. Indledning
Mange studerende ønsker at fortsætte deres studier efter at have afsluttet deres professionsbacheloruddannelse. Denne vejledning retter sig mod de studerende, der ønsker at tage deres master i udlandet.

2. Begrebsafklaring og definitioner
2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)
MA og MSc er uddannelsesforløb, som udbydes af offentlige og private universiteter til unge, der netop
har afsluttet deres bacheloruddannelse. Uddannelserne er normalt videnskabeligt/teoretisk baserede.
MA-uddannelser er normalt emnemæssigt rettet mod humaniora (f.eks. historie, filosofi, sprog, psykologi
mm.), mens MSc-uddannelser er rettet mod det tekniske og naturvidenskabelig område. På business/
managementområdet er grænserne dog flydende. Man finder således eksempelvis både MSc og MA in
Management.
Uddannelserne er typisk fultidsuddannelser, der varer mellem 1 og 2 år. I Danmark svarer niveauet til vores kandidatuddannelser med den væsentlige forskel, at en kandidatuddannelse i Danmark varer 2 år. I
Europa forsøger man at få universiteterne til at indføre 3 + 2-strukturen (dvs. 3 år til bachelor + 2 år til
master). Dette overholdes dog langtfra. I England og USA varer en master således typisk 1 år og undertiden 1½ år – ofte afhængigt af om universitetet har et bachelorforløb på 3 eller 4 år.

2.2 MBA: Master of Business Administration
MBA-uddannelser opstod i 90’erne i USA. Uddannelserne udbydes i dag over hele verden både af private business schools og offentlige universiteter. De henvender sig til folk med flere års arbejds-/ledelseserfaring, som
ønsker opkvalificering inden for management og business administration.
Uddannelserne er meget praksisnære, og undervisningen bygger på cases og involverer i vidt omfang
de studerendes arbejdserfaringer. Uddannelserne tages ofte på deltid og svarer typisk til 60 ECTS.

3. Hvilken masteruddannelse?
Verden er stor, og mulighederne er mange. Som udgangspunkt er du kvalificeret til at blive optaget på de
fleste masteruddannelser inden for det fagområde, din bachelor dækker.
Normalt er udenlandske universiteter glade for danske studerende. De er kendt for at tale godt engelsk,
være selvstændige, være rejsevante og have gode faglige og personlige kompetencer. Det er klart, at søger
man ind på en af de højest ”rankede” og mest eftertragtede masteruddannelser, som har et begrænset optag, kan det være vanskeligt at blive optaget.
UCN har valgt ikke at etablere konkrete kontakter med udenlandske universiteter i forhold til masteruddannelser, da vi har erfaret, at vores studerende ønsker individualiserede løsninger.
Du kan derfor lede frit efter lige netop det tilbud, der er det optimale for dig. Det internationale kontor
hjælper gerne med at etablere kontakten, når du har fundet et udenlandsk universitet, du gerne vil læse på.
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4. Ranking lists
Der refereres ofte til diverse ”ranking lists” (globale, europæiske, nationale m.m.). Dette er lister, der
rangordner universiteter og/eller specifikke uddannelser.
Nogle af de mest kendte lister er: The Times Higher Education World University Rankings, Times Rankings
of Universities in the UK eller QS Top Universities. Mange lande har deres egne ranking lists.
Hvis du skal bruge listerne til noget i dit valg af studieprogram, skal du sætte dig godt ind I kriterierne for
rangordningen. Måske ligger universitetet ikke højt på en rangliste, der baseres på et gennemsnit af diverse evalueringskriterier. Dette udelukker dog ikke nødvendigvis, at stedets Business Department ligger højt,
hvilket måske er vigtigt netop for dig. Måske vurderes det pågældende universitets forskningsniveau ikke
højt. Dette kan være vigtigt for dig, men er det ikke nødvendigvis.
Det er klart, at de bedste studerende har lettest adgang til topuniversiteterne. Man skal dog passe på ikke at
være for ambitiøs. Det behøver ikke at være lykken at blive optaget på et topuniversitet, og det er langt fra
alle arbejdsgivere som kender til ranking-listerne og bruger dem aktivt i deres rekrutteringsproces.

5 Formidlere
Flere udenlandske universiteter har gennem årene på eget initiativ kontaktet danske university colleges med
henblik på rekruttering af danske bachelorstuderende til deres masteruddannelser. Det drejer sig primært om
de lande, hvori man skal betale for kandidatuddannelser – England, USA og Australien.
Hvis du føler, at opgaven er uoverskuelig, var det måske en idé at henvende sig til en organisation, som
formidler uddannelsesophold i udlandet (primært Australien, New Zealand og USA) til danske studerende,
eksempelvis:
Edu-Danmark

http://www.edu-danmark.dk/

Kilroy Education

http://www.education.kilroy.dk/

Du kan også browse på www.mastersportal.eu, hvor du kan finde en stor database med master muligheder
på mere end 950 universiteter world-wide.

7. Priser
Kandidatuddannelser er gratis i Danmark, men i udlandet skal man betale for undervisningen (tuition fees).
Priserne varierer meget; Undervisningsafgiften hos private udbydere ligger normalt højere end hos de offentlige. På de højest ”rankede” universiteter kan en master komme op på over 300.000 kr. pr. år, mens de lave
priser typisk ligger på 60.000 kr. pr. år.

Når du har fundet frem til prisen på en masteruddannelse, skal du være meget opmærksom på, hvad prisen
inkluderer, herunder om prisen dækker et trimester, et semester, et år eller den fulde uddannelse.
Du har mulighed for at søge udlandsstipendium til at dække noget af eller hele undervisningsafgiften (se
nedenfor).
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8. Udlandsstipendium
Studerende i Danmark, som er berettiget til SU, kan søge om at få et udlandsstipendium til (delvist) at
dække en studieafgift på et udenlandsk universitet. På SU’s hjemmeside kan man læse om regler, stipendiebeløb, ansøgningsproces m.v. Det anbefales, at du sætter dig grundigt ind i informationen på
www.minsu.dk .
På UCN kan du få vejledning om, hvordan du skal gribe ansøgningsprocessen an, men ansvaret for ansøgningen er dit alene og foregår uden om UCN.
Ganske kort skal vi nævne følgende punkter:


Først skal du søge SU-styrelsen om at godkende dit påtænkte masterforløb til SU, således at du
kan medbringe din SU til udlandet.



Dernæst skal du undersøge, om dit påtænkte masterforløb findes på en af tre mulige positivlister,
som du finder på SU’s hjemmeside. Hvis den ikke findes der, skal du henvende dig til et dansk universitet/handelshøjskole for at få universitetet og masteruddannelsen optaget på den såkaldte
”ville/kunne/have-samarbejdsaftaleliste”. En dansk videregående institution skal altså godkende dit
påtænkte masterforløb til udlandsstipendium.



Du kan på SU’s hjemmeside se hvilket beløb, du typisk kan forvente at modtage i udlandsstipendium. Beløbet svarer til det beløb, et dansk universitet ville kunne få af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse for at have dig som studerende. Eksempelvis vil du kunne få
46.000 kr. pr. år for en master i business. Stipendiet er noget højere for tekniske master degrees.



Du skal være opmærksom på, at du gennem hele tid studieforløb kun kan få udlandsstipendium
til sammenlagt 2 år.

9. Test
9.1 Sprogtests
Hvis du skal læse din master på en engelsksproget uddannelse, skal du normalt fremvise bevis for enten
en TOEFL-test eller en IELTS-test. Begge tests kan du tage i Danmark på udvalgte datoer. Henvend dig til
EDU-Danmark eller Kilroy Education for yderligere information.

9.2. Almen viden
På mange amerikanske universiteter kræves det, at du har taget en test i almen viden – eksempelvis GMAT
– for at blive optaget på en master i management.
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