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1. Indhol
Indholdsfor
dsfortegnelse
tegnelse
Denne studieordning er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) med eventuelle senere ændringer og Roskilde
Universitets fælles uddannelsesregler af 5. juli 2018 med eventuelle senere ændringer.
Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2020, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1.
september 2020 - se eventuelle overgangsregler i pkt. 5.3
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2. Om uddannelsen
2.1 T
Titel
itel
Studerende, som gennemfører Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse, har ret til at anvende titlen: Bachelor
(BSc) i (de valgte fagmoduler)
Uddannelsens engelsk betegnelse er: Bachelor of Science (BSc)

2.2 Uddannelsens formål og k
kompetencepr
ompetenceprofil
ofil - faglig
faglige
e og erhv
erhvervsr
ervsrel
ele
evante k
kompetencer
ompetencer
Ov
Over
eror
ordnet
dnet formål
Formålet med en bacheloruddannelse på Roskilde Universitet er at:
1. indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder fagområdets eller
fagområdernes teori og metode, sådan at den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen,
2. give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer og kompetencer, sådan at
den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger
inden for fagområdets eller fagområdernes relevante bestanddele,
3. give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere sig til optagelse på en
kandidatuddannelse.
De specifikke formål med Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse er
• at gennemføre selvstændige tværvidenskabelige studier af teknologi og teknologisk forandring på baggrund af
et reflekteret valg af teorier, metoder og begreber inden for såvel designvidenskaberne, humanvidenskaberne
som de tekniske videnskaber,
• at tænke formålsorienteret, konstruktivt og problemløsende med henblik på at opfylde identificerede behov og
løse identificerede problemer
• at arbejde kreativt med sigte på forandring og nyskabende praksis, der bygger på principper om involvering og
deltagelse fra de berørte interessenter og involverer etiske overvejelser, der begrundes i samfundsmæssige
forståelsesrammer
• at begrunde og reflektere over selvstændigt udførte aktiviteter i forbindelse med design af systemer og
artefakter, på basis af teorier, metoder og begreber inden for såvel design- og humanvidenskaberne, som de
tekniske videnskaber.
Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse giver den studerende følgende kompetencer:
Viden:
• Viden om grundlæggende teknisk-videnskabelige teorier og metoder og deres anvendelse
• Viden om centrale humanvidenskabelige teorier, metoder og begreber
• Viden om teknologiers samspil med historiske, kulturelle, subjektive, etiske og samfundsmæssige faktorer
• Viden om tilrettelæggelse og evaluering af designprocesser samt, hvilke metoder og værktøjer, der er
relevante indenfor forskellige designområder
• Viden om og erfaring i projektarbejdsmetode, projektarbejdsdynamik og styring af projektforløb
Færdigheder:
• Færdighed i at anvende teknisk-videnskabelige teorier, begreber og metoder, der indgår i analyse og
konstruktion af teknologiske produkter og systemer, herunder at kunne identificere hvilke effekter disse skaber
• Færdighed i at anvende centrale humanvidenskabelige teorier, begreber og metoder i analysen af teknologiers
samspil med historiske, kulturelle, subjektive og samfundsmæssige faktorer
• Færdighed i at anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelsen inden for fagene
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• Færdighed i at identificere en designproblemstilling og foretage et begrundet valg af designmetode til løsning
samt udpege relevante løsningsmodeller
• Færdighed i at foretage systematisk litteratursøgning
• Færdighed i at planlægge, gennemføre og evaluere problemorienterede, tværfaglige og deltagerstyrede
studieprojekter
• Færdighed i at beskrive og opstille problemstillinger samt formidle disse inden for akademiske krav og normer
• Færdighed i at kommunikere og formidle præcist, såvel skriftligt som mundtligt, til fagfæller samt til ikkespecialister, samt gennem anvendelse af visuelle formidlingsformer
Kompetencer:
• Kompetence til at anskue problemstillinger tværvidenskabeligt og anvise løsninger ved at inddrage relevante
teorier, metoder og vidensområder fra flere relevante fag
• Kompetence til at gennemføre selvstændige tværvidenskabelige analyser af teknologi på baggrund af et
reflekteret valg af teorier, metoder og begreber inden for såvel designvidenskab, humanvidenskab som
tekniskvidenskab
• Kompetence til at tilrettelægge og indgå i projektforløb, herunder at prioritere inden for egne og udefra
fastsatte rammer samt organisere en arbejdsproces, således at resultatet foreligger på et forud fastsat
tidspunkt
• Kompetence til at håndtere personlige, sociale og gruppedynamiske aspekter af projektarbejde og andre
samarbejdssituationer
• Kompetence til at organisere designprocesser, herunder at prioritere ressource- og tidsforbrug, samt levere
designløsninger inden for en afgrænset tidsramme
• Kompetence til at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
• Kompetence til at tænke formålsorienteret, konstruktivt og problemløsende med henblik på at opfylde
identificerede behov og løse identificerede problemer
• Kompetence til at involvere etiske overvejelser, der begrundes i samfundsmæssige forståelsesrammer
Bacheloruddannelsen har endvidere til formål at kvalificere den studerende til en kandidatuddannelse. Valg af
fagmoduler har betydning for hvilke kandidatuddannelser, den studerende har adgang til. Kombinationsmulighederne
for valg af fagmoduler og kandidatuddannelser fremgår af RUC’s hjemmeside.

2.3 Spr
Sprog
og
Uddannelsen udbydes på dansk med enkelte aktiviteter på engelsk.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

2.4 Studienæ
Studienævn
vn og censork
censorkorps
orps
Uddannelsen hører under studienævnet for Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse og er tilknyttet
censorkorpset for Den Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse.
Fagmodulerne i uddannelsen hører under de censorkorps, som dækker de pågældende fag på kandidatniveau.

2.5 Normering, vvarighe
arighed
d og opb
opbygning
ygning
Uddannelsen er en heltidsuddannelse på 180 ECTS.
Uddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS, to fagmoduler på hver 35 ECTS (samlet 70 ECTS) eller ét fagmodul på 70
ECTS, valgfrie kurser på 10 ECTS, og et bachelorprojekt på 15 ECTS.
Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på 3 års fuldtidsstudie.
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I denne studieordning beskrives de uddannelseselementer, der indgår i:
• Basisdelen (85 ECTS)
• Valgkurser (10 ECTS)
• Bachelorprojektet (15 ECTS)
I bilag til denne studieordning beskrives fagmodulerne. Disse beskrivelser indeholder bestemmelser om:
uddannelseselementerne, herunder indhold, læringsmål og prøver mv. Fagmodulbeskrivelserne er at finde på RUC´s
hjemmeside.

2.6 Sk
Skematisk
ematisk o
ovversigt
BK 8: profilkursus tages på 4. eller 6. semester.

6. semester

Bachelorprojekt
(15 ECTS)

BK 8: Profilkursus (5
ECTS) eller
fagmodulkursus (5
ECTS)

Valgfrit kursus (5
ECTS)

Valgfrit kursus (5
ECTS)

5. semester

Fagmodul 2:
projekt (15 ECTS)

Fagmodulkursus (5
ECTS)

Fagmodulkursus (5
ECTS)

Fagmodulkursus (5
ECTS)

4. semester

Fagmodul 1:
projekt (15 ECTS)

BK 8:Profilkursus (5
ECTS) eller
fagmodulkursus (5
ECTS)

Fagmodulkursus (5
ECTS)

Fagmodulkursus (5
ECTS)

3. semester

BP 3: Projekt i
dimensionen
Subjektivitet,
teknologi og
samfund (15 ECTS)

BK 7:
Videnskabsteori (5
ECTS)

Fagmodul 1:
Fagmodulkursus 1 (5
ECTS)

Fagmodul 2:
Fagmodulkursus 1 (5
ECTS)

2. semester

BP 2: Projekt i
dimensionen
Teknologiske
systemer og
artefakter (15
ECTS)
BP 1: Projekt i
dimensionen
Design og
konstruktion (15
ECTS)

BK 4: Design og
konstruktion II
(kursus og
workshop, 2*2,5
ECTS)

BK 5: Subjektivitet,
teknologi og samfund
II (5 ECTS)

BK 6: Teknologiske
systemer og
artefakter II (5 ECTS)

BK 1: Design og
konstruktion I
(kursus og
workshop, 2*2,5
ECTS)

BK 2: Subjektivitet,
BK 3: Teknologiske
teknologi og samfund I systemer og
(5 ECTS)
artefakter I (5 ECTS)

1. semester

2.7 Ho
Hovvedomr
dområdetilknytning
ådetilknytning
Uddannelsen hører under det teknisk videnskabelige hovedområde.

3. Uddannelsens forl
forløb
øb
3.1 Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer i basisdel
basisdelen
en

Formål
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Første semester har fokus på dimensionen Design og Konstruktion. Dimensionen indlejrer sig i en designvidenskabelig
tradition og har fokus på udvikling og evaluering af systemer, processer og artefakter. Desuden behandles metoder og
værktøjer, der har til formål at understøtte og organisere designprocesser. Herudover behandles også teorier og metoder
inden for uddannelsens to andre dimensioner.
Anden semester har fokus på dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter. Dimensionen indlejrer sig i en teknisk
videnskabelig tradition og har fokus på teknologiske systemer og artefakters indre mekanismer og processer samt de
effekter disse skaber. Der er desuden fokus på metoder, som indgår i konstruktionen af teknologiske systemer og
artefakter, som har betydning for disses funktion, materialitet og livscyklus. Herudover behandles også teorier og
metoder inden for uddannelsens to andre dimensioner.
Tredje semester har fokus på dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Dimensionen indlejrer sig i en
humanvidenskabelig tradition og har fokus på relationer mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund. Desuden
behandles en række metoder og værktøjer til analyse og forståelse af historiske, kulturelle, subjektive og/eller
samfundsmæssige sammenhænge. I semesteret fokuseres der også på en række forskellige videnskabsteoretiske
tilgange til studier af teknologi og design. Herudover påbegyndes specialiseringen inden for uddannelsens fagmoduler.
På 4. eller 6. semester tages som det sidste basiskursus et profilkursus, der giver den studerende mulighed for at
specialisere sig inden for det humanistisk-teknologiske område.
1. semester:
•
•
•
•
•

Basisprojekt 1 (BP 1): Projekt i dimensionen Design og konstruktion (15 ECTS)
Basiskursus 1 (BK 1): Design og Konstruktion I (2,5 ECTS)
Basiskursus 1 (BK 1): Design og Konstruktion I - Workshop (2,5 ECTS)
Basiskursus 2 (BK 2): Subjektivitet, Teknologi og Samfund I (5 ECTS)
Basiskursus 3 (BK 3): Teknologiske Systemer og Artefakter I (5 ECTS)

2. semester:
•
•
•
•
•

Basisprojekt 2 (BP 2): (15 ECTS)
Basiskursus 4 (BK 4): Design og Konstruktion II (2,5 ECTS)
Basiskursus 4 (BK 4): Design og Konstruktion II - Workshop (2,5 ECTS)
Basiskursus 5 (BK 5): Subjektivitet, Teknologi og Samfund II (5 ECTS)
Basiskursus 6 (BK 6): Teknologiske systemer og artefakter II (5 ECTS)

3. semester:
Basisdel:
• Basisprojekt 3 (BP 3): Projekt i dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund I (15 ECTS)
• Basiskursus 7 (BK 7): Videnskabsteori (5 ECTS)
Fagmodulerne:
• Fagmodulkursus 1 på Fagmodul 1 (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 1 på Fagmodul 2 (5 ECTS)
4. semester:
• Valg mellem basiskursus 8 (BK 8): Profilkursus (5 ECTS) eller fagmodulkursus (5 ECTS)
• Projekt og kurser på fagmodul i henhold til anbefalede studieforløb (25 ECTS)
5. semester:
• Projekt og kurser på fagmoduler i henhold til anbefalede studieforløb (30 ECTS)
6. semester:
• Bachelorprojekt (15 ECTS)
• Valg mellem basiskursus 8 (BK 8): Profilkursus (5 ECTS) eller fagmodulkursus (5 ECTS)
• 2 valgfrie kurser af hver 5 ECTS eller et på 10 ECTS
De valgfrie kurser kan bestå af de generiske udbudte valgkurser eller af fagmodulkurser fra andre fag.
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Titel

Basispr
Basisprojekt
ojekt 1

Oversættelse af titel

Basic Project 1

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Har kendskab til grundlæggende teorier, metoder og begreber
og problemstillinger indenfor dimensionen Design og
Konstruktion
• Kan gennemføre en analyse af design- og designbehov, samt
foreslå en løsning af et designproblem
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan organisere, tilrettelægge og evaluere designprocesser,
herunder prioritere ressource- og tidsforbrug, samt redegøre for
egne designløsninger inden for en afgrænset tidsramme
• Kan selvstændigt indgå og deltage i fagligt og tværfagligt
samarbejde med andre studerende i at opstille en
problemstilling og gennemføre problemorienteret
projektarbejde, der inddrager dimensionen Design og
Konstruktion i sammenhæng med én anden dimension

Projektet er forankret i dimensionen Design og Konstruktion og skal
herudover inddrage én anden af uddannelsens dimensioner.
Projektrapporten skal beskrive, hvorledes de to dimensioner er inddraget
i projektarbejdet.

Overordnet indhold

Dimensionen Design og Konstruktion er forankret i en
designvidenskabelig tradition og har fokus på udvikling og evaluering af
systemer, processer og artefakter. Dimensionen trækker derfor især på
teorier og begreber inden for design og arkitektur samt videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil, og fokuserer på metoder
og værktøjer, der har til formål at understøtte og organisere
designprocesser. Dimensionen omfatter design af hele eller dele af
systemer og artefakter og omfatter f.eks. behovsanalyse, modellering,
evaluering og risikoanalyse. Dimensionen omfatter endvidere visuelle,
auditive, æstetiske og andre egenskaber ved systemer og artefakter, som
virker ved at påvirke sansning, perception og kognitive processer hos
brugere.
I forbindelse med projekt BP1 skal projektgruppen arbejde med selv at
skabe et konkret designforslag. Projektrapporten skal identificere, hvad
designet består i, f.eks. i et særskilt kapitel i projektrapporten, eller
gennem dokumentation i form af foto, brugsbeskrivelse mv.
Bedømmelsen af projektarbejdet er en helhedsvurdering af
projektrapporten og designforslaget, hvor hovedvægten lægges på
projektrapporten. Rapporten skal derfor beskrive og reflektere over den
viden der ligger til grund for designet, og den viden der er opnået
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gennem arbejdet, f.eks. i form af en indledende brugerundersøgelse eller
en afsluttende evaluering af designet.
Som støtte til projektarbejdet gives som en del af vejledningen
projektkompetenceundervisning - herunder vejledning i at indgå i
projektsamarbejde og -styring i forbindelse med gruppedannelse,
emnevalg, problemformulering, informations- og litteratursøgning,
rapportskrivning og evalueringer. I vejledningen indgår også at de
studerende støttes i at beskrive egne læreprocesser i løbet af projektet.
Projektarbejdet foregår i grupper bestående af min. 2 og max. 6
studerende. Studelederen kan i særlige tilfælde tillade, at en studerende
udarbejder et projekt eller eksamineres alene.

Undervisnings- og arbejdsform

Vejledning

For at kunne begynde prøven i projekt BP1 skal den studerende have
bestået aktiv og tilfredsstillende deltagelse i
problemformuleringsseminaret og midtvejsevalueringen.
Inden problemformuleringsseminaret skal den studerende, som del af en
gruppe, aflevere et skriftligt oplæg. Oplægget skal være på minimum
7.200 tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 16.800
tegn. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Ved seminaret skal den studerende aktivt og selvstændigt indgå og
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde gennem fremlæggelse og
diskussion af såvel eget som feedbackgruppens projekt.
Inden midtvejsevalueringen skal den studerende, som en del af en
gruppe, afleverer et skriftligt oplæg til midtvejsevalueringen. Oplægget
skal være på minimum 31.200 tegn inkl. mellemrum og må have et
omfang på maksimalt 52.800 tegn. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Ved evalueringen skal den studerende aktivt
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen og selvstændigt indgå og deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde
gennem fremlæggelse og diskussion af såvel eget som feedbackgruppens
projekt.
Hvis den studerende ikke deltager i problemformuleringsseminaret eller
midtvejsevalueringen, eller den studerendes deltagelse ikke vurderes
som tilfredsstillende af pågældendes vejleder, kan den studerende dog
påbegynde prøven, såfremt følgende opfyldes:
Efter problemformuleringsseminaret skal den studerende udarbejde et
skriftligt oplæg, der giver kritisk-konstruktiv feedback på den
problemstilling eller det problemfelt opponentgruppen har valgt.
Opgaven skal have et omfang på minimum 7.200 tegn inkl. mellemrum
og må have et omfang på maksimalt 12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hvis den studerende ikke deltager i midtvejsevalueringen, eller den
studerendes deltagelse ikke vurderes som tilfredsstillende af
pågældendes vejleder, kan den studerende dog påbegynde prøven,
såfremt følgende opfyldes:

8

Efter midtvejsevalueringen skal den studerende udarbejde et skriftligt
oplæg, der giver kritisk-konstruktiv feedback på den problemstilling eller
det problemfelt feedbackgruppen har valgt. Opgaven skal have et
omfang på minimum 7.200 tegn inkl. mellemrum og må have et omfang
på maksimalt 12.000 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer,
men eksklusiv eventuelle bilag.

Pr
Prø
øveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår
individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant
for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt
oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 3 min. De
individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de
studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapportens faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte
studerendes mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Prøveformer

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 40.800 og maksimum 91.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 60.000 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 81.600 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 122.400 og maksimum 182.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé, der indgår i
bedømmelsen. Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller
svensk skal forsynes med et resumé på engelsk.
Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og
norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
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For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Basiskursus 1: Design og K
Konstruktion
onstruktion I

Oversættelse af titel

Basic Course 1: Design and Construction I

Seneste ændring

1.9.20

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

2.5 ECTS

• Har kendskab til teorier, metoder og begreber inden for
dimensionen Design og Konstruktion.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan gennemføre og evaluere designprocesser, herunder
prioriter ressource- og tidsforbrug, samt redegøre for
designløsninger inden for en afgrænset tidsramme.
• Kan identificere og arbejde med problemstillinger inden for
dimensionen Design og Konstruktion

Overordnet indhold

Kurset består af en teoretisk indføring i dimensionens centrale begreber
og videnskabsteori.

Undervisningen består af forelæsninger, øvelser og evt. ekskursioner.
Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:

Undervisnings- og arbejdsform

• Semesterprojekts gruppevis udarbejdelse af et problemkort ("Coloured
Cognitive Map")
• Semesterprojekts gruppevis udarbejdelse af et Storyboard med
tilhørende designrationale
• Et individuelt skriftligt notat med refleksioner over egen læring i forhold
til kursets tematik.

Prøveformer
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Pr
Prø
øveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere tre skriftlige produkter
(to udarbejdet i fastsatte grupper og en individuel).
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Ompr
Omprø
øve
Portfolio udarbejdet i gruppe eller individuelt
Portfolioen består af 3 produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger. Portfolioens eventuelle skriftlige
delelementer skal være individualiseret.
Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-6
studerende.
Portfolioen skal for:
- 1 studerende have et omfang på 1.200-3.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 1.200-9.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 1.200-11.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 1.200-14.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 1.200-16.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 1.200-21.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
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feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk inden kursets
begyndelse.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Titel

Basiskursus 1: Design og K
Konstruktion
onstruktion I – W
WORKSHOP
ORKSHOP

Oversættelse af titel

Basic Course 1: Design and Construction I - WORKSHOP

Seneste ændring

1.9.19

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk workshop

ECTS-normering

2.5 ECTS

• Har viden om teorier, metoder, begreber inden for dimensionen
Design og Konstruktion

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan gennemføre og evaluere designprocesser, herunder
prioriter ressource- og tidsforbrug, samt levere designløsninger
inden for en afgrænset tidsramme
• Kan identificere og arbejde med problemstillinger inden for
dimensionen Design og Konstruktion

Overordnet indhold

Workshop er en praktisk-metodisk indføring i designværktøjer og
metoder.

Undervisnings- og arbejdsform

2 ugers praktisk workshop med obligatorisk deltagelse i den afsluttende
showtime.

Pr
Prø
øveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Prøveformer

Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper).

12

Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 oplæg (mundtlig).
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Basiskursus 2: Subjektivitet, T
Teknol
eknologi
ogi og Samfund I

Oversættelse af titel

Basic Course 2: Subjectivity, Technology and Society I

Seneste ændring

1.9.19

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Har kendskab til humanvidenskabelige teorier, metoder og
begreber til at analysere og forstå samspillet mellem
teknologier, teknologisk udvikling, subjekt, samfund og
hverdagsliv
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan analysere og forstå samspillet mellem teknologier og
subjekt, samfund og hverdagsliv
• Kan identificere og arbejde med problemstillinger inden for
dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund

Overordnet indhold

Kurset introducerer centrale teorier til forståelse af og metoder til
undersøgelse af forholdet mellem mennesker, teknologier og samfund

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser og evt. ekskursioner

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 12.000-19,200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Titel

Basiskursus 3: T
Teknol
eknologisk
ogiske
e systemer og ar
artefakter
tefakter I

Oversættelse af titel

Basic Course 3: Technological Systems and Artifacts I

Seneste ændring

1.9.19

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Har kendskab til teknisk-videnskabelige teorier, metoder og
begreber knyttet til væsentlige teknologiske innovationer.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan anvende teknisk-videnskabelige teorier, metoder og
begreber, der indgår i analyse og konstruktion af teknologiske
produkter og systemer
• Kan identificere og arbejde med problemstillinger inden for
dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter

Overordnet indhold

Kurset introducerer væsentlige teknologiske innovationer og de teorier
og begreber, som er knyttet hertil.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser og evt. ekskursioner

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimum 16.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
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Censur: Ingen.

Ompr
Omprø
øve
Individuel mundtlig prøve med forberedelse.
Prøven tager sit udgangspunkt i et spørgsmål.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 20 minutter..
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter..
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Basispr
Basisprojekt
ojekt 2

Oversættelse af titel

Basic Project 2

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Har kendskab til centrale teorier, metoder og begreber, inden
for et afgrænset teknologiområde
• Kan reflektere over tværfagligheden og egne læreprocessor i
koblingen af projektets 2 dimensioner

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan anvende teorier, metoder og begreber inden for
dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter, der indgår i
analyse og konstruktion af teknologiske produkter og systemer,
herunder kunne identificere og håndtere, hvilke effekter disse
skaber
• Kan gennemføre en analyse af en selvvalgt teknologi eller et
eksempel på teknologisk forandring
• Kan begrunde projektets metoder og resultater samt dets
muligheder og begrænsninger
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• Kan formidle projektets resultater gennem udarbejdelse af
visuel- eller audioproduktioner (fx poster, slideshow, podcast el.
lign.)
• Kan selvstændigt indgå og deltage i fagligt og tværfagligt
samarbejde med andre studerende i at opstille en
problemstilling og gennemføre problemorienteret
projektarbejde, der inddrager dimensionen Teknologiske
Systemer og Artefakter i sammenhæng med en anden
dimension

Projektet er forankret i dimensionen Teknologiske systemer og artefakter
og skal herudover inddrage én anden af uddannelsens dimensioner.
Projektrapporten skal beskrive, hvorledes de to dimensioner er inddraget
i projektarbejdet.

Overordnet indhold

Dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter er forankret i en
teknisk videnskabelig tradition. Dimensionen trækker derfor især på
teorier og begreber inden for teknisk videnskab, samt
videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil. Dimensionen har
fokus på metoder, som indgår i konstruktionen af teknologiske systemer
og artefakter, og som har betydning for disses funktion, materialitet og
livscyklus. Dimensionen omfatter teknologiske systemer og artefakters
indre mekanismer og processer samt de effekter disse skaber.
I forbindelse med projektet skal projektgruppen udarbejde en visuel
præsentation af projektet. Det kan være i form af en poster, et slideshow,
en video, en podcast el. lign.
Produktionen skal beskrive projektets hovedkonklusion(er) og give en
vinkel på projektet, som gruppen vælger. En skitse af eller et idéoplæg til
produktionen skal afleveres samtidig med projektrapporten. Den
endelige produktion kan afleveres efter projektaflevering i fysisk eller
elektronisk form og er en betingelse for at begynde prøven. Produktionen
indgår som del af eksamen. Som støtte til projektarbejdet fokuseres der
som en del af vejledningen på tværfaglighed i og formidling af
projektarbejdet.

Undervisnings- og arbejdsform

Vejledning

For at kunne begynde prøven i projekt BP2, skal den studerende have
bestået aktiv og tilfredsstillende deltagelse i
problemformuleringsseminaret og midtvejsevalueringen.
Inden problemformuleringsseminaret skal den studerende, som del af en
gruppe, aflevere et skriftligt oplæg. Oplægget skal være på minimum
7.200 tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 16.800
tegn. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Ved seminaret skal den studerende aktivt og selvstændigt indgå og
deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde gennem fremlæggelse og
diskussion af såvel eget som feedbackgruppens projekt.
Inden midtvejsevalueringen skal den studerende, som en del af en
gruppe, afleverer et skriftligt oplæg til midtvejsevalueringen. Oplægget
skal være på minimum 31.200 tegn inkl. mellemrum og må have et
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omfang på maksimalt 52.800 tegn. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Ved evalueringen skal den studerende aktivt
og selvstændigt indgå og deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde
gennem fremlæggelse og diskussion af såvel eget som feedbackgruppens
projekt.
Hvis den studerende ikke deltager i problemformuleringsseminaret eller
midtvejsevalueringen, eller den studerendes deltagelse ikke vurderes
som tilfredsstillende af pågældendes vejleder, kan den studerende dog
påbegynde prøven, såfremt følgende opfyldes:
Efter problemformuleringsseminaret skal den studerende udarbejde et
skriftligt oplæg, der giver kritisk-konstruktiv feedback på den
problemstilling eller det problemfelt opponentgruppen har valgt.
Opgaven skal have et omfang på minimum 7.200 tegn inkl. mellemrum
og må have et omfang på maksimalt 12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hvis den studerende ikke deltager i midtvejsevalueringen, eller den
studerendes deltagelse ikke vurderes som tilfredsstillende af
pågældendes vejleder, kan den studerende dog påbegynde prøven,
såfremt følgende opfyldes:
Efter midtvejsevalueringen skal den studerende udarbejde et skriftligt
oplæg, der giver kritisk-konstruktiv feedback på den problemstilling eller
det problemfelt feedbackgruppen har valgt. Opgaven skal have et
omfang på minimum 7.200 tegn inkl. mellemrum og må have et omfang
på maksimalt 12.000 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer,
men eksklusiv eventuelle bilag.

Pr
Prø
øveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår
individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant
for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt
oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 3 min. De
individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de
studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Prøveformer

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapportens faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte
studerendes mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 40.800 og maksimum 91.200 antal
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tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 60.000 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 81.600 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 122.400 og maksimum 182.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé, der indgår i
bedømmelsen. Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller
svensk skal forsynes med et resumé på engelsk.
Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og
norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Basiskursus 4: Design og K
Konstruktion
onstruktion II

Oversættelse af titel

Basic Course 4: Design and Construction II

Seneste ændring

1.9.20

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

2.5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
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• Har viden om forskellige teorier, metoder, begreber og
fagtraditioner inden for dimensionen Design og Konstruktion på et højere niveau
• Kan organisere, tilrettelægge og evaluere designprocesser,
herunder prioritere ressource- og tidsforbrug, samt levere
designløsninger inden for en afgrænset tidsramme - på et
højere niveau
• Kan arbejde selvstændigt med problemstillinger inden for
dimensionen Design og Konstruktion - på et højere niveau

Overordnet indhold

Kurset giver en videregående teoretisk indføring i dimensionens centrale
begreber og videnskabsteori.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser og evt. ekskursioner

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig stedprøve i opgave(r) stillet af
kursusansvarlig.
Stedprøvens varighed er 3 timer.
Prøveformer

Tilladte hjælpemidler ved stedprøven: Alle, på nær internet.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Titel

Basic Course 4: Design og K
Konstruktion
onstruktion II – W
WORKSHOP
ORKSHOP

Oversættelse af titel

Basic Course 4: Design and Construction II - WORKSHOP

Seneste ændring

1.9.19

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk workshop

ECTS-normering

2.5 ECTS

• Har viden om teorier, metoder, begreber inden for dimensionen
Design og Konstruktion

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan gennemføre og evaluere designprocesser, herunder
prioriter ressource- og tidsforbrug, samt levere designløsninger
inden for en afgrænset tidsramme
• Kan identificere og arbejde med problemstillinger inden for
dimensionen Design og Konstruktion

Overordnet indhold
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Workshop er en praktisk-metodisk indføring i designværktøjer og
metoder

Undervisnings- og arbejdsform

2 ugers praktisk workshop med obligatorisk deltagelse i den afsluttende
showtime.

Pr
Prø
øveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper).
Prøveformer

Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 oplæg (mundtlig).
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Basiskursus 5: Subjektivitet, T
Teknol
eknologi
ogi og Samfund II

Oversættelse af titel

Basic Course 5: Subjectivity, Technology and Society II

Seneste ændring

1.9.19

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Har viden om centrale humanvidenskabelige teorier, metoder
og begreber, til at forstå og analysere teknologiers historiske
udvikling og betydning for kulturelle, samfundsmæssige og
subjektive forhold - på et højere niveau
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan analysere, sammenligne og vurdere teknologhistoriske og
teknologifilosofiske problemstillinger - på et højere niveau
• Kan arbejde selvstændigt med problemstillinger indenfor
dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund - på et højere
niveau

Overordnet indhold
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Kurset skal give et dybere indblik i udviklingen af teknologiformer i
forskellige kulturer og historiske perioder.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser og evt. ekskursioner

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig stedprøve i opgaver stillet af kursusansvarlig.
Stedprøven er en todelt prøve, begge dele udleveres ved
prøvens start. Der gives én samlet karakter.
Efter 1 time afleveres den første del.

Prøveformer

Tilladte hjælpemidler ved stedprøvens første del:Alle
Tilladte hjælpemidler ved stedprøvens anden del:Alle
Stedprøvens varighed er 6 timer.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Basiskursus 6: T
Teknol
eknologisk
ogiske
e SSystemer
ystemer og Ar
Artefakter
tefakter II

Oversættelse af titel

Basic Course 6: Technological Systems and Artifacts II

Seneste ændring

1.9.20

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Har viden om centrale teorier, metoder og begreber, inden for
et afgrænset teknologiområde - på et højere niveau

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan anvende teknisk-videnskabelige teorier, metoder og
begreber, der indgår i analyse og konstruktion af produkter og
systemer inden for et afgrænset teknologiområde - på et højere
niveau
• Kan arbejde selvstændigt med problemstillinger inden for
dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter - på et
højere niveau

Overordnet indhold

Kurset er opdelt i en række tematiske kurser - og indeholder en
dyberegående indføring i et enkelt teknologiområde med vægt på de
centrale teorier, metoder og begreber som indgår heri.
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Prøveformen på de(t) enkelte temakurs(er) kan være forskellige. Det vil
ved kursustilmeldingen fremgå, hvilken af de godkendte prøveformer det
enkelte kursus har.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser og evt. ekskursioner

Ved eksamensform 3 skal følgende opfyldes:
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Indstilling til prøven forudsætter at besvarelsen af opgave(rne) er
godkendt af kursusunderviseren.

Pr
Prø
øveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimum 36.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Pr
Prø
øveform 2
Individuel skriftlig stedprøve i opgave(r) stillet af
kursusansvarlig.
Prøveformer

Stedprøvens varighed er 3 timer.
Tilladte hjælpemidler ved stedprøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Pr
Prø
øveform 3
Individuel mundtlig prøve baseret på en bunden opgave.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimalt 38.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Basispr
Basisprojekt
ojekt 3

Oversættelse af titel

Basic Project 3

Seneste ændring

1.9.20

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Har kendskab til centrale teorier, metoder og begreber, til at
forstå og analysere teknologiers historiske udvikling og
betydning for kulturelle, samfundsmæssige og/eller subjektive
forhold
• Har forståelse af videnskabsteoretiske problemstillinger ved
valgte metoder og teorier
• Kan formidle problemstillinger og andet fagligt stof over for
andre i overensstemmelse med relevante akademiske
standarder
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan anvende grundlæggende teorier, metoder og begreber
inden for dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund i
analysen af teknologiers historiske udvikling og betydning, for
kulturelle, samfundsmæssige og/eller subjektive forhold
• Kan give en kritisk vurdering af projektets metoder og teoriers
indbyrdes videnskabelige sammenhæng og konsistens
• Kan selvstændigt indgå og deltage i fagligt og tværfagligt
samarbejde med andre studerende i at opstille en
problemstilling og gennemføre problemorienteret
projektarbejde, der inddrager dimensionen Subjektivitet,
Teknologi og Samfund i sammenhæng med én anden dimension

Overordnet indhold

Projektet er forankret i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund
og skal herudover inddrage én anden af uddannelsens dimensioner.
Projektrapporten skal beskrive, hvorledes de to dimensioner er inddraget
i projektarbejdet.
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Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund er forankret i en
humanvidenskabelig tradition og har fokus på relationer mellem
teknologier, mennesker, kulturer og samfund. Dimensionen trækker
derfor især på humanvidenskabelige teorier og begreber samt
videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil, og fokuserer på
metoder og værktøjer til analyse og forståelse af historiske, kulturelle,
subjektive og/eller samfundsmæssige sammenhænge.
Dimensionen omfatter de samfundsmæssige drivkræfter bag
teknologiudvikling, herunder virksomheders og det offentliges rolle heri,
samt forandringer i hverdagsliv som følge af teknologisk udvikling,
herunder teknologiers og teknologiske forandringsprocessers samspil
med brugere, læreprocesser, planlægning, ledelse og magtforhold.
Som støtte til projektarbejdet fokuseres der som en del af vejledningen
og som supplement til kurset i videnskabsteori på videnskabsteori i
projektarbejdet.
Projektarbejdet foregår i grupper bestående af min. 2 og max. 6
studerende. Studelederen kan i særlige tilfælde tillade, at en studerende
udarbejder et projekt eller eksamineres alene.

Undervisnings- og arbejdsform

Vejledning

Inden midtvejsevalueringen skal den studerende, som en del af en
gruppe, afleverer et skriftligt oplæg til midtvejsevalueringen. Oplægget
skal være på minimum 31.200 tegn inkl. mellemrum og må have et
omfang på maksimalt 52.800 tegn. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Ved evalueringen skal den studerende aktivt
og selvstændigt indgå og deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde
gennem fremlæggelse og diskussion af såvel eget som feedbackgruppens
projekt. Hvis den studerende ikke deltager i midtvejsevalueringen, eller
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen den studerendes deltagelse ikke vurderes som tilfredsstillende af
pågældendes vejleder, kan den studerende dog påbegynde prøven,
såfremt følgende opfyldes: Efter midtvejsevalueringen skal den
studerende udarbejde et skriftligt oplæg, der giver kritisk-konstruktiv
feedback på den problemstilling eller det problemfelt feedbackgruppen
har valgt. Opgaven skal have et omfang på minimum 7.200 tegn inkl.
mellemrum og må have et omfang på maksimalt 12.000 tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag.

Pr
Prø
øveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår
individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant
for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt
oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 3 min. De
individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de
studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
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Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapportens faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte
studerendes mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 40.800 og maksimum 91.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 60.000 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 81.600 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 122.400 og maksimum 182.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé, der indgår i
bedømmelsen. Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller
svensk skal forsynes med et resumé på engelsk.
Projektrapporter skrevet på et fremmedsprog (bortset svensk og
norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Basiskursus 7: Videnskabste
Videnskabsteori
ori

Oversættelse af titel

Basic Course 7: Philosophy of Science
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Seneste ændring

1.9.20

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan redegøre for videnskabsteoretiske begreber, retninger og
positioner med relevans for en videnskabelige forståelse af
mennesker og teknologi
• Kan reflektere over analytiske og metodiske konsekvenser af
videnskabsteoretiske begreber, retninger og positioner

Overordnet indhold

Kurset introducerer til forskellige videnskabsteoretiske tilgange til
studier af teknologi og design samt deres konsekvenser i projektarbejdet,
herunder hvorledes videnskabsteoretisk viden kan anvendes til at
reflektere over metode og argumentation i projektarbejdet.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser og evt. ekskursioner

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig portfolio.
Portfolioen består af 4 skriftlige produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.

Prøveformer

Portfolioen skal have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
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Titel

Basiskursus 8: Pr
Profilkursus
ofilkursus

Seneste ændring

1.9.20

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Har viden om udvalgte teorier, metoder og begreber og deres
indbyrdes samspil inden for såvel design-, human- som teknisk
videnskab
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan anvende udvalgte teorier, metoder og begreber inden for
såvel designvidenskab, humanvidenskab som teknisk videnskab
til at evaluere og afprøve design
• Kan evaluere og afprøve designs og løsningsforslag i konkrete
såvel som laboratorielignende kontekster

Overordnet indhold

Kurset/kurserne har til formål, at den studerende bliver i stand til at
gennemføre selvstændige tværvidenskabelige analyser af teknologi på
baggrund af et reflekteret valg af teorier, metoder og begreber inden for
såvel designvidenskab, humanvidenskab som teknisk videnskab.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser og evt. ekskursioner

Pr
Prø
øveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimum 36.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Prøveformer

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Pr
Prø
øveform 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave med inddragelse af fotoessay
udarbejdet i grupper på op til 6 studerende. Fotoessay skal
præsenteres og afleveres senest på sidste kursusgang.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimum 16.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
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indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Pr
Prø
øveform 3
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
Portfolioen består af 5 til 7 produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.
Det samlede omfang af portfolioens skriftlige produkter er
minimum 12.000 og maksimum 19.200 antal tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets
hjemmeside.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside
inden kursets begyndelse.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

3.2 FFagmodul
agmoduler
er
Formålet med fagmodulerne er, at videreudvikle viden, færdigheder og kompetencer opnået
i basiskurser og projekter med henblik på, at den studerende:
• opnår viden om de(t) valgte fagmoduls discipliner, hovedtraditioner og genstandsfelter,
• kan anvende de(t) valgte fagmoduls væsentligste teorier og metoder,
• forstår de(t) valgte fagmoduls rolle i bacheloruddannelsens hovedområde, og kan reflektere over den
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• kan begrunde og vælge relevante løsnings- og analysemodeller.
Bacheloruddannelsen indeholder fagmoduler for to fag. Hvis den studerende vælger et fag, som er godkendt som étfags-bacheloruddannelse, kan begge fagmoduler dog placeres i dette fag.
Fagmodulerne danner det faglige grundlag for udarbejdelse af bachelorprojektet.
Den studerende vælger blandt de bachelorfagkombinationer, der er godkendt inden for bacheloruddannelsens
hovedområde.

Hvert fagmodul er normeret til 35 ects point.
I fagmodulet indgår projekter og kurser.
Bestemmelser om det faglige indhold, krav til studieordninger mv. fremgår af den enkelte fagmodulbeskrivelse.
Beskrivelserne fremgår af særskilt studieordningsdokument.
Den studerende foretager valg af bachelorfagkombination i henhold til frister og procedurer beskrevet på RUCs
hjemmeside.
Studerende indskrevet på Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse skal vælge mindst 1 fagmodul fra det
teknisk-videnskabelige hovedområde. Listen over godkendte teknisk-videnskabelige fagmoduler findes på RUCs
hjemmeside.

3.3 V
Val
algkurser
gkurser

Formål
Uddannelsen suppleres med valgfrie elementer, hvor der er mulighed for at beskæftige sig med emner inden for det
humanistisk-teknologiske område eller andre hovedområder.
•
•
•
•
•
•

Valgfrit kursus (5 ECTS)
Valgfrit kursus - 10 ects (10 ECTS)
Videnskabsteori og kvantitativ metode (10 ECTS)
Videnskabsteori og kvalitativ metode (10 ECTS)
Philosphy of Science and Qualitative Method (10 ECTS)
Introduktion til planfaglighed og metoder (10 ECTS)

Titel

Val
algfrit
gfrit kursus

Oversættelse af titel

Elective course

Seneste ændring

1.9.20

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgfrit

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Har viden om udvalgte teorier, metoder og begreber og deres
indbyrdes samspil inden for såvel designvidenskab,
humanvidenskab som teknisk videnskab
• Kan anvende udvalgte teorier, metoder og begreber inden for
såvel designvidenskab, humanvidenskab som teknisk videnskab
til at evaluere og afprøve design
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• Kan tilrettelægge og udføre analyser af behov og oplevede
problemstillinger blandt brugere og borgere med henblik på at
udvikle designs og løsningsforslag

Overordnet indhold

Kurset/kurserne har til formål, at den studerende bliver i stand til at
gennemføre selvstændige tværvidenskabelige analyser af teknologi på
baggrund af et reflekteret valg af teorier, metoder og begreber inden for
såvel design-, human- og teknisk videnskab.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser og evt. ekskursioner

Pr
Prø
øveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-16,800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Pr
Prø
øveform 2
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af et design (udviklet i
forbindelse med kurset) udarbejdet af gruppen.
Prøveformer
De studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-8 studerende.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 15 minutter.
Ved 3 studerende 15 minutter.
Ved 4 studerende 20 minutter.
Ved 5 studerende 20 minutter.
Ved 6 studerende 20 minutter.
Ved 7 studerende 25 minutter.
Ved 8 studerende 25 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
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Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Pr
Prø
øveform 3
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
Portfolioen består af 5 til 7 produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner.. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på
12.000-19,200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Val
algfrit
gfrit kursus - 10 e
ects
cts

Oversættelse af titel

Elective course - 10 ects points

Seneste ændring

1.9.20

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgfrit

ECTS-normering

10 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
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• Har viden om udvalgte teorier, metoder og begreber og deres
indbyrdes samspil inden for såvel designvidenskab,
humanvidenskab som teknisk videnskab
• Kan anvende udvalgte teorier, metoder og begreber inden for
såvel designvidenskab, humanvidenskab som teknisk videnskab
til at evaluere og afprøve design
• Kan tilrettelægge og udføre analyser af behov og oplevede
problemstillinger blandt brugere og borgere med henblik på at
udvikle designs og løsningsforslag

Overordnet indhold

Kurset/kurserne har til formål, at den studerende bliver i stand til at
gennemføre selvstændige tværvidenskabelige analyser af teknologi på
baggrund af et reflekteret valg af teorier, metoder og begreber inden for
såvel designvidenskab, humanvidenskab som teknisk videnskab.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, evt. øvelser og eller ekskursioner

Pr
Prø
øveform 1
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
Portfolioen består af 5 til 7 produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner.. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på
12.000-19,200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Prøveformer

Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Pr
Prø
øveform 2
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af et design (udviklet i
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forbindelse med kurset) udarbejdet af gruppen.
De studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-8 studerende.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 15 minutter.
Ved 3 studerende 15 minutter.
Ved 4 studerende 20 minutter.
Ved 5 studerende 20 minutter.
Ved 6 studerende 20 minutter.
Ved 7 studerende 25 minutter.
Ved 8 studerende 25 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Pr
Prø
øveform 3
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-16,800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Videnskabste
Videnskabsteori
ori og kv
kvantitativ
antitativ metode

Oversættelse af titel

Philosophy of Science and Quantitative method

Seneste ændring

1.9.20

Undervisningssprog

Dansk
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Type

Valgfrit kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden om grundlæggende metodiske og metodologiske
begreber knyttet til forskellige tilgange til videnskabelse med
kvantitativ metode
• Viden om analytiske konsekvenser af videnskabsteoretiske og
metodiske valg i kvantitative studier af relevante
problemstillinger
• Forståelse af grundlæggende undersøgelses- og
stikprøvedesign
• Viden om centrale kvantitative metodiske tilgange inden for
surveyanalyser
• Færdigheder i at formulere teoretiske og empiriske hypoteser
og begrunde disse med henvisning til eksplicitte antagelser om
sammenhænge i den sociale virkelighed
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at formulere surveyspørgsmål, der
operationaliserer de teoretiske begreber til empiriske variable
• Færdigheder i at vurdere validitet og reliabilitet af egne
spørgsmål i lyset af analysen af indsamlet data
• Færdighed i at klargøre data til analyse samt gennemføre
simple analyser ved hjælp af et statistikprogram
• Kompetencer til at diskutere og perspektivere analyseresultater
ift. problemformulering og videnskabsteoretisk grundlag samt
påpege perspektiver og begrænsninger i analysens resultater
• Kompetencer til selvstændigt og i samarbejde med andre at
kunne tilrettelægge og gennemføre en surveyundersøgelse fra
problemformulering til afrapportering
• Kompetencer til at gennemføre simple analyser af data ved
hjælp af relevant software

Overordnet indhold

Kurset beskæftiger sig med sammenhængen mellem videnskabsteori og
kvantitativ metode. Kurset præsenterer den studerende for forskellige
kvantitative metoder og der arbejdes både praktisk og teoretisk med
deres muligheder og begrænsninger. Metoderne belyses ud fra
videnskabsteoretiske perspektiver og grundantagelser, og der arbejdes
med videnskabsteoriens betydning for erkendelsesinteresser og
vidensproduktion i arbejdet med at formulere problemstillinger og
gennemføre videnskabelige projekter.

Det samlede forløb veksler mellem følgende forskellige arbejdsformer:

Undervisnings- og arbejdsform

•
•
•
•
•

Faglige oplæg
Diskussioner i klynger
Gruppearbejde
Individuelle øvelser
Udarbejdelse af mindre skriftlige opgaver
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• Feltbesøg
• Empiriproduktion og analysearbejde

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse
Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

• Min. 80% tilstedeværelse
• Udarbejdelse og aflevering af op til 6 individuelle skriftlige
opgaver
• Deltagelse i øvelser og gruppearbejde
• Deltagelse i udarbejdelse af empirisk materiale og analyser
• Deltagelse i oplæg, diskussioner og opsamlinger

Pr
Prø
øveform
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i synopsis udarbejdet
af gruppen.
Udgangspunktet for den mundtlige prøve er synopsen og prøven
foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 4-6 studerende.

Prøveformer

Synopsen skal for:
- 4 studerende have et omfang på 4.800-9,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 4.800-9,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 4.800-9,600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 4 studerende 60 minutter.
Ved 5 studerende 75 minutter.
Ved 6 studerende 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve..
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Videnskabste
Videnskabsteori
ori og kv
kvalitativ
alitativ metode
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Oversættelse af titel

Course in Philosophy of Science and Qualitative Method

Seneste ændring

1.9.20

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgfrit kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden om grundlæggende metodiske og metodologiske
begreber og teori knyttet til forskellige tilgange til kvalitativ
videnskabelse
• Viden om forskellige videnskabsteoretiske positioner og
hvordan kvalitative metoder kan anvendes i relation til disse
• Viden om analytiske konsekvenser af videnskabsteoretiske og
metodiske valg i kvalitative studier af relevante
problemstillinger
• Forstå og reflektere over centrale kvalitative metodiske
tilgange og metodologi
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at identificere og anvende relevante kvalitative
metoder til belysning af en problemstilling
• Færdighed i at diskutere anvendelsen af kvalitative metodiske
tilgange til identifikation, analyse og udvikling af
problemstillinger
• Kompetence til at kunne anvende og kritisk reflektere
metodiske tilgange ud fra kendskab til videnskabsteori og
kvalitativ metodologi
• Kompetencer til selvstændigt og i samarbejde med andre at
kunne tilrettelægge og gennemføre mindre undersøgelser ved
brug af kvalitativ metode

Overordnet indhold

Kurset beskæftiger sig med sammenhængen mellem videnskabsteori og
kvalitativ metode. Kurset præsenterer den studerende for forskellige
kvalitative metoder, og der arbejdes både praktisk og teoretisk med
deres muligheder og begrænsninger. Metoderne belyses ud fra
videnskabsteoretiske perspektiver og grundantagelser, og der arbejdes
med videnskabsteoriens betydning for erkendelsesinteresser og
vidensproduktion i arbejdet med at formulere problemstillinger og
gennemføre videnskabelige projekter.

Det samlede forløb veksler mellem følgende forskellige arbejdsformer:

Undervisnings- og arbejdsform

•
•
•
•
•
•
•

Faglige oplæg
Diskussioner i klynger
Gruppearbejde
Individuelle øvelser
Udarbejdelse af mindre skriftlige opgaver
Feltbesøg
Empiriproduktion og analysearbejde
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Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse
Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

• Min. 80% tilstedeværelse
• Udarbejdelse og aflevering af op til 6 individuelle skriftlige
opgaver
• Deltagelse i øvelser og gruppearbejde
• Deltagelse i udarbejdelse af empirisk materiale og analyser
• Deltagelse i oplæg, diskussioner og opsamlinger

Pr
Prø
øveform
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i synopsis udarbejdet
af gruppen.
Udgangspunktet for den mundtlige prøve er synopsen og prøven
foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 4-6 studerende.

Prøveformer

Synopsen skal for:
- 4 studerende have et omfang på 4.800-9,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 4.800-9,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 4.800-9,600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 4 studerende 60 minutter.
Ved 5 studerende 75 minutter.
Ved 6 studerende 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve..
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Titl
itle
e

Phil
Philosophy
osophy of Science and Qualitativ
Qualitative
e Method

Amended

1 September 2020
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Teaching language

English

Type of activity

Elective course

ECTS-rating

10 ECTS

• Knowledge of basic methodical and methodological concepts
and theory related to different approaches in qualitative
science
• Knowledge of different meta-theoretical positions and how
qualitative methods can be used in relation to these
• Knowledge of analytical consequences of meta-theoretical and
methodological choices in qualitative studies of relevant issues
• Understanding of and ability to reflect on key qualitative
methodological approaches and methodology
Learning outcomes and assessment criteria

• Proficiency in identifying and applying relevant qualitative
methods to clarify a research question
• Proficiency in discussing the use of qualitative methodological
approaches to identification, analysis and development of
research questions
• Competencies in applying and critically reflecting on
methodological approaches, based on knowledge of the
philosophy of science and qualitative methodology
• Competencies to independently, as well as in collaboration
with others, be able to organise and carry out minor studies
using the qualitative method

Overall content

The course deals with the connection between the philosophy of science
and the qualitative method. The course introduces the student to
different qualitative methods and consideration is given to both practical
and theoretical aspects and their potentials and limitations. The methods
are illustrated from meta-theoretical perspectives and basic assumptions,
and with consideration of the importance of the philosophy of science in
relation to cognitive interests and knowledge production in the work of
formulating research questions and carrying out scientific projects

Overall, the course alternates between the following different working
methods:

Teaching and working methods

Prerequisites for participation in the exam

•
•
•
•
•
•
•

Academic discussion papers
Discussions in groups
Group work
Individual exercises
Preparation of minor written assignments
Field work
Production of empirical data and analysis

Active, satisfactory and regular participation.
Active, satisfactory and regular participation is defined as follows:
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• Minimum 80% attendance
• Preparation and submission of up to 6 individual written
assignments
• Participation in exercises and group work
• Participation in preparations of empirical material and
analyses
• Participation in discussion papers, discussions and summar

Type of e
exam
xam
Oral group exam based on a synopsis written by a group
The starting point for the oral exam is the synopsis and the
exam is conducted as a dialogue.
There may be posed questions in any part of the curriculum.
Permitted group size: 4-6 students.
The character limit of the synopsis is:
For 4 students: 4,800-9,600 characters, including spaces.
For 5 students: 4,800-9,600 characters, including spaces.
For 6 students: 4,800-9,600 characters, including spaces.
The character limits include the cover, table of contents,
bibliography, figures and other illustrations, but exclude any
appendices.
Type of exam

Time allowed for exam including time used for assessment is
for:
4 students: 60 minutes.
5 students: 75 minutes.
6 students: 90 minutes.
The assessment is individual and based on the student's
individual performance.
The assessment is an overall assessment of the written
product(s) and the subsequent oral examination..
Permitted support and preparation materials at the oral exam:
All.
Assessment: Pass/Fail.
Moderation: Internal co-assessor.

Titel

Intr
Introduktion
oduktion til planfaglighe
planfaglighed
d og metoder

Oversættelse af titel

Introduction to Planning Science and Methods

Seneste ændring

1.9.20

Undervisningssprog

Dansk

Type

valgfrit
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ECTS-normering

10 ECTS

• Viden om centrale vidensforståelser inden for planfag
• Viden om centrale metoder inden for planfeltet
• Færdigheder i at formulere en relevant problemstilling med
henblik på at udarbejde et konkret planlægningsdesign

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at vurdere teoretiske og metodiske
løsningsmodeller for et planlægningsdesign og begrunde og
vælge relevante løsningsmodeller
• Diskutere og perspektivere analyseresultater og udpege
perspektiver og begrænsninger i analysens resultat
• Kompetencer til selvstændigt og i grupper at kunne identificere
et planfagligt problem og belyse dette med henblik på at
designe planfaglige løsningsmuligheder

Overordnet indhold

Det overordnede formål med kurset er udvikle deltagerens forståelse af
sammenhængen mellem centrale teoretiske retninger indenfor planfeltet
og relevante metodiske greb til at gennemføre og analysere praktiske
problemstillinger indenfor planområdet.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset arbejder med flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer,
herunder • Forelæsninger • Gruppearbejde • Feltarbejde • Individuelle
øvelser • Mindre skriftlige produkter

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse Ved aktiv,
tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: • Min. 80%
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen tilstedeværelse • Udarbejdelse og aflevering af op til 6 individuelle
skriftlige opgaver • Deltagelse i øvelser og gruppearbejde • Deltagelse i
oplæg, diskussioner og opsamlinger

Pr
Prø
øveform
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i synopsis udarbejdet
af gruppen.
Udgangspunktet for den mundtlige prøve er synopsen og prøven
foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 4-6 studerende.
Prøveformer
Synopsen skal for:
- 4 studerende have et omfang på 4.800-9,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 4.800-9,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 4.800-9,600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
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illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 4 studerende 60 minutter.
Ved 5 studerende 75 minutter.
Ved 6 studerende 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve..
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

3.4 Bachel
Bachelorpr
orprojekt
ojekt

Formål
I bachelorprojektet specialiserer de studerende sig yderligere inden for det humanistisk-teknologiske område under
inddragelse af de tre dimensioner.
Der arbejdes med videnskabsteori og empirisk materiale og det er i dette semester, at opfyldelsen af de målsætninger,
som er fastsat i bacheloruddannelsens studieordning demonstreres.
• Bachelorprojekt (15 ECTS)

Titel

Bachel
Bachelorpr
orprojekt
ojekt

Oversættelse af titel

Bachelor Project

Seneste ændring

1.9.19

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Har viden om centrale teorier, metoder og begreber inden for
det humanistisk-teknologiske område, som er relevante for den
valgte problemstilling
• Kan reflektere over projektet inden for en bredere tværfaglig
kontekst på baggrund af et kendskab til de humanistiskteknologiske dimensioner
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• Kan begrunde og reflektere over metodiske, teoretiske og
begrebsmæssige valg i projektet
• Kan formulere, analysere og bearbejde en selvstændig
humanistisk-teknologisk problemstilling under inddragelse af
de humanistisk-teknologiske dimensioner
• Kan selvstændigt organisere, styre og gennemføre et
problemorienteret projektarbejde i fagligt og tværfagligt
samarbejde med andre studerende og vejleder inden for det
eller de valgte fagområder
• Kan formidle fagligt stof til fagfæller, samarbejdspartnere og til
offentligheden i overensstemmelse med akademiske
standarder
• Kan identificere og strukturere egne læringsbehov i forbindelse
med et problemorienteret projektarbejde
• Kan undersøge, medvirke, facilitere og analysere
forandringsskabende processer inden for det humanistiskteknologiske hovedområde

Bachelorprojektet skal udarbejdes inden for det humanistiskteknologiske område.
Projektarbejdet skal inddrage alle tre fagligt konstituerende dimensioner
for Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse. Projektrapporten
skal beskrive hvorledes de tre dimensioner er inddraget i projektarbejdet.
Projektarbejdet skal omfatte:
Overordnet indhold

• selvstændig indsamling og bearbejdning af empirisk materiale i
projektarbejdet
• videnskabsteoretisk refleksion over de valgte begreber,
metoder og teoriers indbyrdes konsistens, samt hvordan
forskellige fagligheder supplerer hinanden.
Som støtte til projektarbejdet deltager den studerende i forbindelse med
vejledningen i undervisning om Formidling af projektarbejde.

Undervisnings- og arbejdsform

Vejledning

Forudsætning for deltagelse

Den studerende skal have bestået 120 ects på sin bacheloruddannelse.

Prøveformer

Pr
Prø
øveform
Individuel eller gruppeprøve for deltagerne i
bachelorprojektarbejdet.
Bachelorprojektet udarbejdes normalt i grupper, men den
studerende har ret til at arbejde individuelt. Den mundtlige
prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet
projektrapporten alene eller har anmodet om individuel prøve.
Øvrige mundtlige prøver afholdes som gruppeprøver.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport og eventuelt supplerende materiale. I prøven
indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er

42

relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert
individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til
3 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de
studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapportens faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 1 studerende minimum 28.800 og maksimum 60.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 40.800 og maksimum 91.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 60.000 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 81.600 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 122.400 og maksimum 182.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé.
Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller svensk skal
forsynes med et resumé på engelsk. Projektrapporter skrevet på
et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et
resumé på dansk.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter
For grupper af 4 studerende 90 minutter
For grupper af 5 studerende 105 minutter
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.
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4. Gener
Generell
elle
e bestemmelser
4.1 FFørsteårspr
ørsteårsprø
øven
For studerende optaget på uddannelsen den 1. september 2020 gælder følgende:
Bachelorstuderende skal inden udgangen af det første studieår have bestået følgende uddannelseselementer, der hører
til første år af uddannelsen (førsteårsprøven): Basiskurser svarende til minimum 15 ECTS og et af de to basisprojekter.
Hvis en bachelorstuderende ikke opfylder disse krav, bringes den studerendes indskrivning til ophør.
For bachelorstuderende optaget i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 gælder det samme, dog kan disse
studerende også opfylde førsteårsprøven ved at leve op til kravene i § 57 i ”Roskilde Universitets fælles
uddannelsesregler” af 5. juli 2018, der lyder:
”Den studerende skal deltage i det første studieårs prøver (førsteårsprøven) inden udgangen af det første studieår.
Den studerende skal senest bestå disse prøver inden udgangen af det andet studieår efter studiestart. Reglerne i
dette stykke gælder uanset om den studerende har gennemført tre forsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen.”
Bachelorstuderende optaget før 1. september 2019 er fortsat omfattet af de tidligere regler omkring førsteårsprøven i §
57 i ”Roskilde Universitets fælles uddannelsesregler” af 5. juli 2018 (se ordlyden ovenfor).

4.2 Merit
Studienævnet vil, på baggrund af ansøgning om merit eller forhåndsmerit fra den studerende, fagligt vurdere om
uddannelseselementer, der indgår i anden uddannelse i Danmark eller i udlandet, kan erstatte uddannelseselementer i
uddannelsen på Roskilde Universitet, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer
og forhåndsmerit for danske eller udenlandske uddannelseselementer kan indbringes for et meritankenævn, når klagen
vedrører den faglige vurdering, jf. bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser
(meritankenævnsbekendtgørelsen). Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede udenlandske
uddannelseselementer kan herudover indbringes for Kvalifikationsnævnet, når klagen vedrører den faglige vurdering (jf.
lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv.). Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

4.3 Mobilitet og udlandsophol
udlandsophold
d
Mobilitet og udlandsophold
En studerende kan søge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre et studieophold i udlandet, som
træder i stedet for enkelte specificerede dele af det ordinære uddannelsesforløb. Nærmere regler fremgår af
universitetets hjemmeside.
Studienævnet anbefaler, at udlandsopholdet placeres på 4. - 5. semester
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer
og forhåndsmerit for danske eller udenlandske uddannelseselementer kan indbringes for et meritankenævn, når klagen
vedrører den faglige vurdering, jf. bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser
(meritankenævnsbekendtgørelsen). Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede udenlandske
uddannelseselementer kan herudover indbringes for Kvalifikationsnævnet, når klagen vedrører den faglige vurdering (jf.
lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv.). Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt
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4.4 Særlig
Særlige
e pr
prø
øvevilkår
Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til
studerende med et andet modersmål end dansk, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse
studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens
niveau.

4.5 Andr
Andre
e bestemmelser
Regler om tilmelding, framelding og omprøve - og evt. dispensationsmuligheder – er fastsat i universitetets fælles
uddannelsesregler, der findes på RUC's regelsamling.

4.6 Gymnasielær
Gymnasielærerk
erkompetence
ompetence
En studerende, der ønsker at opnå gymnasielærerkompetence med fag inden for bacheloruddannelsens hovedområde,
skal opfylde faglige mindstekrav på bachelorniveau via basiskurser og fagmodulet i det specifikke fag. Se beskrivelserne
i de enkelte fagmoduler

5. Dispensation og klag
klageadg
eadgang
ang
5.1 Dispensation
Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er
fastsat af studienævnet.

5.2 Klag
Klageadg
eadgang
ang
Studienævnets afgørelser i henhold til denne studieordning kan indbringes for rektor, når klagen vedrører retlige
spørgsmål. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Rektors afgørelse af retlige spørgsmål kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

5.3 Ov
Over
erg
gangsr
angsregl
egler
er
Gælder for alle studerende indskrevet på Den Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse, da der kun er tale om
mindre justeringer af studieordningen.
BK7: Videnskabsteori erstatter de tidligere BK 7 Profilkursus I
BK8: Profilkursus erstatter de tidligere BK 8 Profilkursus II.
Pr. 1. september 2019 indgår Videnskabsteori som et obligatorisk kursus. Studerende, der har taget det valgfri kursus i
Videnskabsteori (BK7) før 1/9-2019, men mangler et BK7 profilkursus I, skal derfor tage et nyt valgfrit kursus. Studerende,
der før 1/9 2019 hverken har taget det valgfrie kursus i Videnskabsteori eller et af de tidligere BK7: Profilkursus I, skal
tage det obligatoriske kursus BK7: Videnskabsteori.

6. Godk
Godkendelse
endelse
6.1 Godk
Godkendt
endt i studienæ
studienævnet
vnet
Godkendt af studienævnet for Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse den 19.12.2019.
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.
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6.2 Godk
Godkendt
endt af Rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
24. marts 2020
.

6.3 Bilag
Spr
Sprogpr
ogprofil
ofil
Studienævnet for Den humanistisk-teknologiske Bacheloruddannelse kan tilbyde de studerende at deltage i et
sprogprofilforløb i enten fransk, spansk eller tysk.
Formål Sprogprofilforløbet tilbydes de studerende undervisning i at læse fremmedsproget litteratur, arbejde analytisk
med forskellige fagtraditioner og formidle på fremmedsproget. Derigennem får de studerende viden, udvikler
færdigheder og opnår kompetencer, således at de kan fungere som humanistiske og designvidenskabelige
vidensarbejdere i en globaliseret, transnational og flersproglig kontekst, både på offentlige og private
vidensarbejdspladser. Studerende med et sprogprofilbevis vil kunne bidragepåderes arbejdspladsmed at
indhenterelevantfagligvidenpåprofilsproget, vil kunneformidledenneviden samt reflektere over anvendelsen i en dansk
og transnational kontekst og vil have redskaber til at udvikle deres interkulturelle kommunikative kompetencer løbende
efter behov.
Viden, fær
færdighe
digheder
der og k
kompetencer
ompetencer Sprogprofilsstuderende opnår gennem deres deltagelse i et sprogprofilforløb
følgende viden, færdigheder og kompetencer i det valgte profilsprog: • Viden om og færdigheder i informationssøgning
inden for 2. fremmedsprog i relation til samfundsvidenskabelige fagområder, således at de profilstuderende bliver
opmærksomme på, hvordan fransk, spansk eller tysk teori og/eller empiri meningsfuldt kan anvendes i danske og
internationale sammenhænge.• Viden om og færdigheder i tekstlæsning på profilsproget (læsestrategier).• Viden om
fagligt indhold, der er relateret til profilsproget og de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser samt inddragelse af
de studerendes projektarbejde.• Færdigheder i og kompetence til at formidle denne faglige viden på enten fransk,
spansk eller tysk, mundligt såvel som skriftligt, og til løbende at foretage en selvstændig videreudvikling af deres
interkulturelle, kommunikative kompetencer. Læringsmålene med sprogprofilen er, at den studerende kan:
1. Foretage selvstændig og systematisk informationssøgning inden for 2. fremmedsprog i relation til
samfundsvidenskabelige fagområder og argumentere reflekteret og analytisk for, hvornår og hvordan franske,
spanske ellertyske tekster (herunderteori og empiri) kan inddrages i analysen af humanistiske eller
designvidenskabelige tilgange.
2. Foretage tekstlæsning på profilsproget.
3. Opbygge en viden om fagligt indhold, der er relateret til profilsproget og Den humanistisk-teknologiske
bacheloruddannelse, med inddragelse af den studerendes projektarbejde.
4. Formidle relevant humanistisk og designvidenskabelig viden på fransk, spansk eller tysk såvel skriftligt som
mundtligt og selvstændigt foretage en videreudvikling af deres interkulturelle kommunikative kompetencer.
Anbefal
Anbefale
ede normalforudsætning
normalforudsætninger
er Sprogkundskaber i det valgte sprogprofilfag svarende til gymnasialt A- eller B-niveau
eller sammenlignelige kompetencer, der er tilegnet på anden vis.
Optag, deltag
deltagelse
else og g
gennemfør
ennemførelse
else – og opnåelse af Spr
Sprogpr
ogprofilsbe
ofilsbevis
vis Der vil i forbindelse med de studerendes
påbegyndelse af sprogprofilforløbet blive udviklet og anvendt en screening af de tilmeldte studerende, som på en enkel
måde kan niveaubestemme de studerendes receptive og produktive kompetencer på de forskelligeprofilsprog.
Dennescreening har til formål at tydeliggøreover for de studerendeog underviserne, hvor de individuelle studerendes
udfordringer og læringsmål ligger i forhold til deltagelse og gennemførelse af sprogprofilforløbet.
Timemæssigt omfang Hvert af de 3 sprogprofilsspor består hvert semester af 29 timer, fordelt på;
• 14 timersundervisning, som oftest 6 gange af 2 eller 2,5 timers varighed • 9 timers intensivt sprogfordybelsesforløb
fordelt på 2 dage • 6 timers evalueringsseminar, som afrunder semesterets sprogprofilforløb.
Ev
Evalueringsform
alueringsform • Der er krav om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i minimum 4 semestre af
bacheloruddannelse. • Der kan optages bachelorstuderende som går på 1. semester, 2. semester eller 3. semester, for at
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imødekomme kravet om minimumsdeltagelse i 4 semestre. 4. semesters bachelorstuderende kan optages, såfremt de
kan dokumentere at de har været på udvekslingsophold i 3. semester - i et land der er relevant for
sprogprofilskonteksten. Udveksling der er relevant, i en sprogprofilskontekst, kan således erstatte deltagelse i ét
semesters sprogprofilsforløb.
Opnåelse af spr
sprogpr
ogprofilbe
ofilbevis
vis For at afslutte sprogprofilforløbet og få et sprogprofilbevis skal den studerende have
opfyldt kravet om aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse samt demonstrere, at hun/han lever op til alle
læringsmål, der er formuleret for sprogprofilforløbet. Den studerende skal: • finde litteratur på det valgte profilsprog, der
er relateret til den studerendes semesterprojektarbejde. • skrive en kortsynopsis på profilsproget, hvor det
læringsmæssige og erkendelsesmæssige bidrag fra tekstkilderne præsenteres i forhold til projektarbejdet. • lave en kort
powerpoint-præsentation på profilsproget, der tager afsæt i synopsen. • besvare spørgsmål til præsentationen fra
studerende og underviserne på profilsproget. • diskutere præsentationen på profilsproget eller dansk/engelsk. •
reflektere over læringsprocessen og individuelle læringsmål på profilsproget eller dansk/engelsk. • deltage aktivt i
evalueringsseminaret ved at stille spørgsmål til de andres præsentationer. • angivelse af den læste litteratur, som
særskilt litteraturliste til semesterprojektet. • Udarbejde og holde et kort oplæg ved hvert semesters afsluttende
evalueringsseminar. Oplægget skal være relateret til profilsproget. Oplægget kan tage afsæt i et af semestrets
grundkurser, fagmodulskurser eller de studerendesprojektarbejde og kan tage udgangspunkt i en eller flere
udvalgtetekster på profilsproget. Oplægget kan holdes på profilsproget eller dansk/engelsk. De studerende må gerne
fremlægge i grupper på to eller tre.
Ev
Evalueringsseminar
alueringsseminarets
ets form og vvarighe
arighed
d Evalueringsseminaret afholdes tidligst i forbindelse med den sidste
undervisningsgang, og senest inden de studerendes projekteksamen. Der deltager maksimalt 15 studerende ad gangen.
Seminaret må maksimalt vare fire timer inklusive én eller to pauser. De studerende fremlægger individuelt eller
sammen, alt efter om de har arbejdet sammen eller ej. Hverstuderendeevalueres i ca. 15-20 minutter, ved gruppermax.
30 minutter. Der er afsat syv minutter til de studerendes præsentation (ved gruppefremlæggelse tildeles der ekstra tid).
Dernæst stiller de andre studerendespørgsmål til oplægget, og hver studerende skal stille mindst ét spørgsmål til en
anden studerendes fremlæggelse. Underviserne afrunder med spørgsmål til oplæg og den studerendes individuelle
læringsproces. Der afsluttes med fælles evaluering og refleksioner over semesterets læringsproces.
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