
UDDANNELSEN 
- MED DIPLOM

Turistfører



TuristførerUDD
Har du sprogkompetence 

og lyst til at skabe 

unikke oplevelser for 

turister i Danmark? 

Diplomuddannelsen til 

turistfører henvender sig 

til dig, der ønsker 

 at arbejde professionelt 

med det levende 

kulturmøde i  

turismen samt  

tur- & oplevelsesdesign

i et lokalt og globalt 

bæredygtigt perspektiv.

Moduler på tværs:  

historie, samfund, kunst & kultur

Kommunikation, guideteknikker og 

performance i praksis

Innovativ tur- og oplevelsesdesign, 

bæredygtig turisme

Kan tages på deltid over 2 år med 

workshops hver 3. weekend

Turistføreren er i dag karakteriseret 

ved at være den professionelle 

kulturformidler, der også designer 

oplevelser og kan indgå som spar-

ringspartner i turismens værdikæde-

system. Som turistfører bliver du ud-

dannet til at tænke i serviceløsninger. 

Som frontpersonale i turismen har 

turistføreren en direkte platform for 

at tænke i innovation ved at imøde-

komme nye behov fra gæsterne.

Turistføreren har først og fremmest 

en grundig viden om historie, kunst 

og kultur og dagens Danmark. I pro-

fessionen skal denne viden sættes 

i spil for at kunne skabe oplevelser 

for gæsterne. Derfor er tur- og ople-

velsesdesign samt evnen til at kunne 

reflektere over egen praksis centrale 

hjørnesten - både i uddannelsen og 

i erhvervet.



Adgangskrav

Erhvervserfaring: To års relevant arbejde 

efter endt uddannelse.

Uddannelse: En kort relevant videregående 

uddannelse på niveau med en erhvervsaka-

demiuddannelse (2-årig) eller en relevant 

videregående voksenuddannelse (VVU).

Sprogkompetence:

Mundtlig sprogkompetence på det 

kommende arbejdssprog på C1 i Den 

Europæiske Sprogportfolio

Dansk er et adgangsgivende  

arbejdssprog. 

Sprogkompetence på dansk på niveau 

B2 i Den Europæiske Sprogportfolio

Det bliver forventet, at du kan læse en-

gelske tekster på minimum niveau B2.

Hvis du ikke opfylder de formelle krav til 

uddannelse, kan studieledelsen ud fra en 

konkret vurdering skønne, om du har uddan-

nelsesmæssige forudsætninger, som svarer 

til optagelseskravet.  

Kravene til sproglige kompetencer skal være 

opfyldt inden studiestarten. Har du ikke for-

mel sprogkompetence kan du gennemføre 

en sprogvurdering på Studieskolen. 

erUDDANNELSEN

Fakta

Semesterprisen reguleres pr. 1.1. 2021 til:

Pris pr. semester deltid: 15.500 kr.  (4 semestre)

Pris pr. semester fuldtid: 31.000 kr.  (2 semestre)

Pris  for hele uddannelsen: 62.000 kr.

Se de aktuelle priser på hjemmesiden: 

Studiestart: August

Undervisningssprog: Dansk. Formidlingstekni-

ske øvelser foregår på arbejdssprogene.

Diplomuddannelsen kan gennemføres på 

fuldtid på et år eller på deltid over flere år. 

Den består af fem obligatoriske moduler, et  

valgfri modul og et afgangsprojekt. Studieak-

tiviteterne er praksisnære og kobler anvendt 

teori, metoder og refleksion.

Halvdelen af undervisningen foregår på 

Roskilde Universitet, den anden halvdel 

foregår ”on location” på kulturinstitutioner, 

virksomhedsbesøg og mobile studieture med 

praksisøvelser i bus, båd, til fods og på  

kulturinstitutioner.

Undervisningen foregår på fredage/lørdage 

samt enkelte tirsdage som workshops. På del-

tid hver 3. uge og på fuldtid to ud af tre uger.

Undervisning og struktur

https://ruc.dk/diplomuddannelsen-til-turistfoerer
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Læs mere om uddannelsen og find 

ansøgningsskema på

ruc.dk/turist

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Studieleder 

Susanne Maria Haraszuk

susanhar@ruc.dk

Mastersekretariat

imt-master@ruc.dk

Tlf: 4674 2021

Turismeforsker og koordinator

Jane Widtfeldt Meged

janewm@ruc.dk 


