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1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i Socialvidenskab

1.2 Gyldighedsområder
Denne studieordning er fastsat i henhold til Uddannelsesbekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om bachelorog kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer og Roskilde Universitetets fælles uddannelsesregler
af 1. september 2022 med eventuelle senere ændringer. Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2022, og gælder
for alle studerende.
Regler omkring: Tilmelding og afmelding til studieaktiviteter, visse regler om specialer og prøver, regler om
dispensation, studiestartsprøve, mobilitet, merit og forhåndsmerit er at finde i RUC fælles uddannelsesregler.

1.3 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.scient.soc.
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende den engelske titel Master of Science (MSc) in Sociology

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Socialvidenskab er en problemorienteret og tværfaglig kandidatuddannelse baseret på sociologi, antropologi, politologi,
økonomi og retssociologi. Med det tværfaglige udgangspunkt sigter uddannelsen på at forstå, analysere og forklare
samtidens centrale komplekse, sociale forandringsprocesser og samfundsmæssige problemstillinger, der ikke lader sig
indfange af traditionelle tilgange. Den problemorienterede tilgang skærper kandidaternes blik for skiftende
udfordringer og krisers kompleksitet, uligheds- og modsætningsforhold inden for rammerne af morderne
velfærdssamfund og -stater. Den tværfaglige og problemorienterede tilgang underbygges med et fokus på videregående
metodiske kompetencer og en stærk teoretisk og analytisk socialvidenskabelig faglighed. I kombination sætter dette
kandidaterne i stand til at anvise nye veje til løsninger eller forandringer i konkrete og praktiske, beskæftigelsesmæssige
eller sociale sammenhænge. Kandidatuddannelsen giver m.a.o. viden, færdigheder og kompetencer til selvstændig,
kritisk og kreativ tænkning, til at analysere, vurdere og bidrage med konstruktive løsninger til det 21. århundredes
komplekse problemer. Dette gøres med afsæt i en dybdegående tværfaglig viden om moderne velfærdssamfund og
staters indretning i relation til spørgsmål om f.eks. retfærdighed, ulighed, ligestilling, migration, integration, social
mobilitet, bæredygtighed, vækst og ressourceudnyttelse mfl.
Kandidatuddannelsen i Socialvidenskab er bygget op omkring tre brede tematiske profiler der tegner uddannelsen.
Samtidig giver de tre profiler kandidaterne mulighed for at specialisere sig via specialiseringskurserne, der udbydes i
relation til de tre profiler og via projektarbejdet:
• Sociale forandringsprocesser og retfærdighed: Fokuserer på de dynamikker, mekanismer og sociale kampe,
der kan forklare forandringer og forandringsprocesser i moderne velfærdssamfund og -stater, og hvordan
disse bidrager til nye samfundsmæssige formationer, opdelinger og splittelser. Uddannelsen giver her de
studerende redskaber til at kunne analysere, vurdere, forklare og bidrage løsningsorienteret til håndteringen
af konkrete sociale kriser og sociale forandringer, der påvirker velfærdssamfundet og -staten nationalt, i
relation til andre (velfærds)stater såvel som regionale og globale processer. Samtidig er der fokus på, hvordan
sociale forandringsprocesser udfordrer forestillinger om bl.a. identitet, kultur, medborgerskab og deltagelse.
Der sættes herigennem fokus på hvorledes sociale forandringer bidrager til at rejse nye spørgsmål til
betydningen af retfærdighed og kritik og på hvorledes der kan anvises nye veje for sociale og praktiske
forandringer.
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• Velfærd, Institutioner og Ulighed: Fokuserer på adgangen til, reguleringen og fordelingen af forskellige former
for resurser, services, goder, privilegier, status og indflydelse, samt de dynamikker, mekanismer og sociale
kampe, der kan forklare den aktuelle samfundsmæssige regulering og fordeling. Uddannelsen giver her indsigt
i, hvordan institutionaliseringen og indretningen af velfærdssamfund og -stater, bl.a. gennem lovgivning,
normer og værdier, påvirker faktorer som ulighed, levekår, sociale risici, klasseskel, og tillid til myndigheder
såvel som de professionelle og borgerne. Uddannelsen giver samtidig en udvidet forståelse for samspillet,
forandringer og konflikter mellem stat, marked og civilsamfund og mellem offentlige, private og
civilsamfundsaktører. Disse indsigter er centrale for at kunne omsætte konkrete analyser til
løsningsorienterede bidrag til de udfordringer som velfærdssamfundet står overfor i det 21 århundrede.
• Køn og Mangfoldighed: Fokuserer på de forskellige magtrelationer, dynamikker og mekanismer, der kan
forklare fremkomsten, udbredelsen og konsekvenserne af forskelssættende kategoriseringer for magt og
ulighed. Køn og mangfoldighed indbefatter udover køn bl.a. klasse, race, etnicitet, seksuel orientering,
funktionsnedsættelser, religion, alder og generation og intersektionaliteter mellem disse i relation til moderne
velfærdssamfund og -stater. Kandidaterne opnår viden om de sociale kategoriers samfundsmæssige,
organisatoriske, retlige og politiske betydning og anvendelse i forhold til inklusion, eksklusion, integration,
marginalisering og stigmatisering af individer og grupper. Samtidig fokuseres der på kategoriernes betydning
for hverdagsliv og identitetsdannelse. Endelig sættes kandidaterne i stand til at forstå og analysere disse
kategoriseringers betydninger for mobilisering gennem politisk aktivitet og sociale bevægelser og deres
betydning for den samfundsmæssige sammenhængskraft. Uddannelsen giver endvidere kandidaterne
redskaber til at kunne analysere, vurdere, forklare og bidrage løsningsorienteret til håndteringen af
udfordringer omkring stigmatisering, diskrimination, og konflikter i relation til køn og mangfoldighed. Såvel
som til at anvise hvorledes perspektiver på køn og mangfoldighed kan udgøre væsentlige bidrag i konkrete
samfunds- og beskæftigelsesmæssige sammenhænge.
Med afsæt i ovenstående og de tre profiler er det kandidatuddannelsen i Socialvidenskabs formål
• At udbygge den viden og de færdigheder og kompetencer de studerende har erhvervet sig på
bacheloruddannelsen i socialvidenskab eller tilsvarende uddannelse.
• At sætte kandidaterne til på et højt videregående niveau selvstændigt, i samarbejde med andre eller som en del
af et team, at forholde sig til, udvælge, anvende, kombinere, vurdere og omsætte socialvidenskabelig teori,
samfundsvidenskabelige metoder, data og forskningsbaseret viden for at kunne identificere udfordringer og
agerer løsningsorienteret.
• At sætte kandidaterne i stand til på et videregående niveau at forholde sig refleksivt til forskellige
socialvidenskabelige teorier og samfundsvidenskabelige metoders’ styrker og svagheder, såvel som til
spørgsmål om forskningsetik og integritet.
• At sætte kandidaterne i stand til selvstændigt at designe, gennemføre og vurdere konkrete analyser og
empiriske undersøgelser indenfor det socialvidenskabelige område og på denne baggrund med afsæt i kritiskog kreativtænkning og en viden om samfundets kompleksitet og udfordringer anvise nye veje til
problemløsninger.
• At kvalificere kandidaterne til samfundsmæssige og specialiserede erhvervsfunktioner og beskæftigelse.
• At kvalificere kandidaterne med henblik på videre videnskabelig og forskningsmæssig uddannelse og arbejde
herunder en ph.d. uddannelse.

2.2 Beskæftigelse
Uddannelsen sigter på at kvalificere til job inden for rådgivning, analyse, administration, koordination, videndeling og
undervisning, samt udvikling og evaluering af tiltag, indsatser og projekter inden for det socialvidenskabelige område
nationalt såvel som internationalt. Endelig giver kandidatuddannelsen kandidaten de faglige forudsætninger for at
påbegynde en forskeruddannelse herunder en ph.d. uddannelse. Således kvalificerer uddannelsen bl.a. til at arbejde
med:
• Igangsættelse og gennemførelse af analyser, indsatser, projekter og evalueringer på f.eks. det sociale, velfærdsmæssige,
integrations, ligestillingsmæssige, og beskæftigelsespolitiske område med arbejdsopgaver der f.eks. kan være knyttet til
jobskabelse og -formidling, frivillighed, integration, anti-diskrimination, ligestilling eller mangfoldighedsledelse.
• Projektledelse, udviklingsopgaver, forandringsinitiativer og vidensdeling hvor der er behov for problemorienterede,
tværgående, tværfaglige og dialogiske kompetencer f.eks. ift. borgerinddragelse, empowerment, sociale
forandringsprocesser, social innovation, offentligt-privat-civilsamfunds samarbejde eller politikudvikling.
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• Administration, koordination og ledelse herunder af tværfaglige og tværinstitutionelle tiltag, indsatser og projekter på
det socialvidenskabelige område lokalt, nationalt såvel som internationalt.
• Undervisning i og formidling af komplekse problemstillinger og sociale forandringsprocesser til relevante målgrupper
og aktører, hvor viden om samfundsmæssige, institutionelle, sociale og politiske forhold inden for det
socialvidenskabelige område er afgørende.
Ansættelse kan ske i en række offentlige institutioner, herunder ministerier og styrelser, regioner og kommuner, i
private organisationer som eksempelvis rådgivnings- og konsulentvirksomheder, analyseinstitutter og tænketanke,
fagforeninger og erhvervsorganisationer, og i NGO’er og civilsamfundsorganisationer eller via entreprenørskab og
etableringen af egen virksomhed. Endvidere kan ansættelse ske som underviser ved f.eks. professions- og
erhvervsuddannelser og andre læreanstalter inden for det socialvidenskabelige område.

2.3 Kompetenceprofil
Kandidatuddannelsen i Socialvidenskabs kompetenceprofil kombinerer en samfundsvidenskabelig tværfaglighed
baseret på sociologiske, antropologiske, politologiske, økonomiske og restsociologiske perspektiver i et stærkt metodisk
og teoretisk analytisk fokus. Uddannelsen giver kandidaterne viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde
analytisk, reflekteret, løsningsorienteret, kritisk og kreativt med sociale forandringsprocesser og samfundsmæssige
problemstillinger, udfordringer og kriser i relation til moderne velfærdssamfund og -stater.
Gennem det tværfaglige og problemorienterede projektarbejde får den studerende mulighed for at skabe sin egen
særlige profil inden for uddannelsens faglige område. Gennem projektarbejdsformen udvikles og skærpes den
studerendes evner til præsentation og argumentation, problem- og opgaveløsning, projektorganisering og -ledelse, samt
anvendelse af avancerede analyseredskaber. Dette understøttes af et varieret udbud af relevante kurser og
undervisningsformer.
Metodisk styrkes kandidaterne gennem et bredt udbud af videregående kvantitative, kvalitative og mixed-methods
metodekurser, der udbydes hvert semester. Der tilbydes samtidig kurser inden for praksis- og aftagerrettede områder
som f.eks. konflikthåndtering, projektledelse, økonomistyring og mangfoldighedsledelse m.fl.
Konkret organiseres uddannelsen med vekslende arbejdsformer der kombinerer holdundervisning, kurser og workshops
og selvstændige projekter. I kandidaterne selvstændige projektarbejde har de muligheder for at kombinere konkrete,
relevante, faglige, analytiske, teoretiske og metodiske tilgange for at analysere og give svar og løsninger på komplekse
samfundsmæssige problemstillinger. Samlet set bidrager uddannelsens organisering til at give kandidaterne viden,
færdigheder og kompetencer til selvstændigt at designe, opstille og gennemføre analyser, udvælge teori og metoder i
arbejdet med at løse eller besvare komplekse spørgsmål inden for det socialvidenskabelige område med et særligt blik
for, hvorledes disse spiller sammen med den bredere samfundsmæssige og tværfaglig kontekst, de er en del af.
Uddannelsen giver kandidaterne evnen til at gøre dette individuelt, i samarbejde med andre og/eller som del af et team.
Dette være sig i studiesammenhæng, i praktikforløbet eller på arbejdsmarkedet som færdiguddannede kandidater.
Viden:
• Viden om centrale samfundsmæssige problemstillinger i relation til det socialvidenskabelige område, der
sætter kandidaten i stand til at diskutere, reflektere- og teoretisere over disse på et højt niveau.
• Viden om socialvidenskabelige teoridannelser, der sætter kandidaten i stand til at reflektere over og kritisk
vurdere de sammensatte sammenhænge på tværs af uddannelsestematiske profiler.
• Viden om socialvidenskabelige problemstillinger, teoridannelser og samfundsvidenskabelige metoder på et
højt niveau, der sætter kandidaten i stand til at reflektere over og kritisk vurdere hvad et tværfagligt og
problemorienteret socialvidenskabeligt perspektiv tilbyder frem for andre, særligt traditionelle monofaglige
perspektiver som f.eks. sociologi, politologi, antropologi, økonomi og jura.
• Viden om videregående social- og samfundsvidenskabelige metoder og analysestrategier, deres styrker og
svagheder, videnskabsteoretiske forudsætninger og im- og eksplicitte antagelser i forhold til selvstændigt og
refleksivet at kunne indhente, genere, analysere og formidle empiriske data samt omsætte disse til
løsningsorienterede tiltag
Færdigheder:
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• Færdigheder til selvstændigt at kunne tilrettelægge, gennemføre og formidle resultaterne af tværfaglige og
problemorienterede analyser af samfundsmæssige problemstillinger samt at kunne forholde sig refleksivt til
det anvendte teoretiske, metodiske og empiriske grundlag.
• Færdigheder i at tilegne sig, reflektere over, kritisk vurdere og omsætte ny forskningsbaseret viden på højeste
videnskabelige niveau til konkrete sammenhæng med det formål at kunne anvise nye veje til potentielle
løsninger.
• Færdigheder til på baggrund af socialvidenskabelige begreber, teorier, metoder, redskaber at kunne opstille
nye analysestrategier, scenarier og løsningsorienterede forslag på et videnskabeligt grundlag.
• Færdigheder i at udvælge og anvende adækvate formidlingstyper (mundtlig, skriftlig, kortfattet, uddybende)
omkring socialvidenskabelige problemstillinger, teoridannelser og samfundsvidenskabelige metoder til både
fagfæller og ikke-specialister.
• Færdigheder til at kunne gennemføre analyser og vurderinger af forskellige samfundsmæssige, politiske,
institutionelle eller organisatoriske tiltag, aktiviteter i forhold tilsigtede og utilsigtede effekter af disse tiltag,
over for en given målgruppe inden for det socialvidenskabelige område.
• Færdigheder til at kunne at overskue og lede komplekse arbejdsopgaver og vurdere, vælge og anvende
relevante teorier, analysestrategier, metoder og redskaber, der er nødvendige for at løse opgaven.
Kompetencer:
• Kompetencer til selvstændigt, såvel som i samarbejde med andre eller som en del af et team at gennemføre
empiriske analyser, fx. af konkrete institutioner, politikker, policies eller sociale indsatser, med udgangspunkt
i socialvidenskabelige teoridannelser og samfundsvidenskabelige metoder på et højt niveau såvel som til at
kritisk vurdere, evaluere, reflektere over, diskutere og formidle resultaterne af disse med fagfæller såvel som
ikke specialister.
• Kompetencerne til selvstændigt og på et højt videregående niveau at forholde sig til, udvælge, anvende,
kombinere og omsætte socialvidenskabelig teori, samfundsvidenskabelige metoder og generering af empiriske
data for at kunne identificere og komme med konkrete løsningsforslag til komplekse samfundsmæssige
problemstillinger.
• Kompetencerne til på et videregående niveau at forhold sig refleksivt til forskellige socialvidenskabelige
teorier og samfundsvidenskabelige metoders styrker og svagheder, videnskabsteoretiske forudsætninger såvel
som til spørgsmål om forskningsetik og integritet.
• Kompetencerne til at kunne anvende og omsætte socialvidenskabelig viden, teorier og
samfundsvidenskabelige metoder i konkrete, praktiske og erhvervsmæssige sammenhænge.
• Kompetencerne til at forestå fagligt og tværfaglig problemorienteret projektledelse og projektudvikling i
relation det socialvidenskabelige område - herunder at kunne tage ansvar for inddragelse af tværfagligviden,
problem identificering og igangsættelse af tværfaglig læring.
• Kompetencer til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering herunder i
forhold til at tilegne sig ny viden og omstille sig i forhold til nye erhvervsrelaterede udfordringer og opgaver.
• Kompetencer til at indgå i, at udvikle og styre arbejds- og udviklingssituationer i relation til det
socialvidenskabelige områder - herunder initiativer eller indsatser, der går på tværs af private, statslige,
kommunale forvaltnings- og/eller ressortopdelinger og grænser mv.
• Kompetence til selvstændigt, såvel som i samarbejde med andre at analysere, at udvikle, igangsætte, facilitere,
varetage og gennemføre erhvervsfunktioner (f.eks. sagsbehandling, formidling, analyse, projektledelse,
koordination mf.) i offentlige-, private- og civilsamfunds- institutioner, organisationer og virksomheder i
relation til det socialvidenskabelige område.

3. Sprog
Dansk. Der kan forekomme pensum og undervisning på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.
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4. Adgangskrav
Studienævnet fastsætter adgangskrav til uddannelsen iht. adgangsbekendtgørelsen. De for uddannelsen gældende
adgangskrav er publiceret som separat bilag til studieordningen på universitetets hjemmeside. Skærpelser af
adgangskrav varsles med mindst 1 år inden studiestart.

5. Normering og varighed
Uddannelsen er normeret til 120 ECTS og tilrettelagt med henblik på 2 års fuldtidsstudie.

6. Studienævn, censorkorps og hovedområdetilknytning
6.1 Studienævn
Uddannelsen hører under Studienævn for Samfundsstudier.

6.2 Censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Politik, Samfund og Globale forhold.

6.3 Hovedområde
Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde.

7. Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen

7.2 1. semester
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Formål
På første semester udgøres halvdelen af undervisningsaktiviteterne (15 ETCS) af det indledende kursus i Sociale
forandringer, ulighed og mangfoldighed, som bygger oven på fagmodulkurserne, og skitsere en række centrale teorier og
problemstillinger i relation til uddannelsens tre tematiske profiler. I forlængelse heraf skal der i grupper udarbejdes en
forskningsoversigt i forbindelse med Videns- og forskningsperspektiver kurset (5 ETCS), der tager afsæt i en
selvstændigt formuleret problemstilling inden for rammerne af grundkurset. Endelig giver første semester også de
studerende mulighed for at tilegne sig solide videregående metodiske kompetencer med to videregående metodekurser.
På denne måde gives de studerende et solidt fagligt, teoretisk og metodologisk grundlag for kandidatuddannelsen.
Studieaktiviteter
Uddannelsesaktiviteter på 1 semester:
•
•
•
•

Obligatorisk kursus: Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed (15 ETCS)
Obligatorisk kursus: Videns- og forskningsperspektiver (5 ETCS)
Valgkursus: Videregående metodekursus (5 ETCS)
Valgkursus: Videregående metodekursus (5 ETCS)

7.3 2. semester

Formål
På andet semester specialiserer den studerende sig via projektet (15 ECTS) der giver mulighed for specialisering inden
for en socialvidenskabelig relevant problemstilling. I relation til projektvejledningen arbejdes der med
videnskabsværksteder der styrker de studerendes socialvidenskabelige besvarelsesstrategier, analysetilgange og
refleksivitet i videnskabeligt arbejde som understøttelse af de studerendes selvstændige problemorienterede projekter.
De studerende har mulighed for at vælge blandt de udbudte specialiseringskurser (10 ECTS) og videregående
metodekurser (5 ECTS) som de ønsker at specialisere sig i.
Studieaktiviteter
Uddannelsesaktiviteter på 2 semester:
• Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ECTS)
• Valgkursus: Videregående metodekursus (5 ECTS)
• Projekt med videnskabsværksted (15 ECTS) eller Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS)
eller
• Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS)
Aktiviteterne på 2. semester kan, efter ansøgning i studienævnet, erstattes af projektorienteret praktikforløb. Praktik
kan kun forekomme én gang i løbet af uddannelsen.

7.4 3. semester

Formål
På tredje semester fortsætter specialiseringen men sætter samtidig fokus på formidling i relation til projektarbejdet. De
studerende udarbejder et formidlingsprojekt (15 ECTS). Formålet er at give de studerende kompetencer i at formidle en
dybdegående, -socialvidenskabelig analyse af en kompleks problemstilling. Samtidig anlægges der et
arbejdsmarkedsrettet perspektiv på formidling af analytiske og forskningsmæssige resultater opnået via projektarbejdet,
bevidsthed om målgrupper, og et kendskab til forskellige akademiske og ikke akademiske formidlingsgenrer (notat/
ledelsesinformation, formidlingsartikler, projektansøgninger, web/digitale publikationer m.fl.).
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De studerende har mulighed for at vælge blandt de udbudte specialiseringskurser (10 ECTS) og videregående
metodekurser (5 ECTS) som de ønsker at fordybe sig i.
Studieaktiviteter
Uddannelsesaktiviteter på 3 semester:
• Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ECTS)
• Valgkursus: Videregående metodekursus (5 ECTS)
• Formidlingsprojekt (15 ECTS) eller Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS)
eller
• Projektorienteret praktikforløb (30 ECTS)
Aktiviteterne på 3. semester kan, efter ansøgning i studienævnet, erstattes af projektorienteret praktikforløb. Praktik
kan kun forekomme én gang i løbet af uddannelsen

7.5 4. semester - specialet

Formål
På fjerde semester udarbejdes uddannelsens afsluttende speciale. Et socialvidenskabeligt speciale skal tilvejebringe ny
viden eller kaste nyt lys over allerede eksisterende viden indenfor en socialvidenskabelige problemstilling.
Problemstillingen for specialet er valgfrit, men skal godkendes af studielederen for at sikre det faglige niveau og at
problemstillingen er relevant ud fra et socialvidenskabeligt perspektiv, og specialet kan gennemføres inden for
rammerne samt at de nødvendige vejledningsmuligheder er til stede. Specialet kan udarbejdes i grupper på optil fire
studerende eller udarbejdes individuelt.
Forud for specialets påbegyndelse afholdes der på kandidatuddannelsens 3. semester en specialeforberedende workshop
og på specialesemesteret et specialunderstøttende kursus. Disse har til hensigt at understøtte de studerendes arbejde
med at formulere en socialvidenskabelig relevant problemstilling, der kan danne udgangspunkt for kandidatspecialet
samt at understøtte de studerende i specialeskrivningsprocessen.
Studieaktiviteter
Uddannelsesaktiviteter på 4 semester:
• Speciale (30 ECTS)

7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

Studieaktiviteter
Valgkurserne "Videregående metodekursus - indsamling, behandling og analyse af data (5 ECTS)", "Videregående
metodekursus - praksisrettede metoder (5 ECTS)" samt "Specialiseringskursus (10 ECTS)" afprøves med en af følgende
prøveformer:
• Mundtlig
• Skriftlig
• Portfolio
Studienævnet har ansvar for, at formålet med kurset stemmer overens med prøveformens faglige indhold,
udbudsformat, afvikling og bedømmelseskriterier som beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen.
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Kursets prøveform vil fremgå af study.ruc.dk senest i forbindelse med kursustilmelding
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed (15 ECTS)
Videns og forskningsperspektiver (5 ECTS)
Videregående metodekursus - indsamling, behandling og analyse af data (5 ECTS) (valgfrit)
Videregående metodekursus - praksisrettede metoder (5 ECTS) (valgfrit)
Specialiseringskursus (10 ECTS)
Projekt med videnskabsværksted (15 ECTS)
Formidlingsprojekt (15 ECTS)
Projektorienteret praktikforløb 15 ECTS – med projekt eller portfolie (15 ECTS)
Projektorienteret praktikforløb 30 ECTS – med projekt eller portfolie (30 ECTS)
Speciale (30 ECTS)

Navn på studieelement

Sociale forandringer, ulighed og mangfoldighed

Oversættelse af navn

Social Change, Inequality and Diversity

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Dette kursus bygger oven på bacheloruddannelsen i socialvidenskabs
fagmodulkurser og har fokus på vor samtids centrale komplekse, sociale
forandringsprocesser og de skiftende komplekse udfordringer, kriser,
uligheds-, magt- og modsætningsforhold der udfolder sig inden for
rammerne af moderne velfærdssamfund og –stater. Kurset er hermed
orienteret mod hvorledes forskellige dynamikker, mekanismer og sociale
kampe kontinuerligt skaber forandringer på forskellige
samfundsmæssige niveauer. På denne måde berører kurset spørgsmål
omkring hvorledes forandringsprocesser i moderne velfærdssamfund og
–stater, bidrager til nye samfundsmæssige formationer, opdelinger,
kategoriseringer og modsætningsforhold. Spørgsmålene om adgangen til
institutionaliseringen, reguleringen og fordelingen af f.eks. forskellige
former for resurser, services, goder, privilegier, status og indflydelse.
Samt spørgsmålene omkring udbredelsen, sammenhængene mellem og
konsekvenserne af forskelssættende kategoriseringer som f.eks. køn,
klasse, race, etnicitet, seksuel – og religiøs orientering,
funktionsnedsættelser og generation. Samt hvilken betydning dette har
for bl.a. menneskers medborgskab, tilhørsforhold, hverdagsliv og
identitet.
På denne måde sætter kurset også fokus på og bidrager til at rejse nye
spørgsmål til betydningen af retfærdighed og kritik og på hvorledes der
kan anvises nye veje for sociale og praktiske forandringer i en aktuel
samfundsmæssig kontekst og deres konsekvenser for forskellige
samfundsgrupper såvel som for samfundets sammenhængskraft.
Som et avanceret kandidatkursus bygger kurset på primær
forskningslitteratur. Med hensyn til undervisnings- og arbejdsformer
veksler kurset mellem forelæsninger og workshops, men kan tillige
omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde,
øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som
praktiske aktiviteter, der træner den reflekterede anvendelse af teorier og
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metoder. Kurset er endvidere bygget op i mindre blokke af forelæsninger
med tilhørende workshops dels i relation til de tre tematiske profiler dels
i relation til en række problemstillinger, der eksemplificerer og går på
tværs af de tre profiler.

• Ved gennemførelse af kurset opnår de studerende at kunne
identificere, udvælge, anvende, sammenligne og sammenholde,
kombinere, diskuterer og kritisk vurdere teorier og
problemstillinger inden for det socialvidenskabelige område i
relation til de tre tematiske profiler. Samt evnerne til at
reflekterer over og kritisk vurderer de sammensatte
sammenhænge på tværs af uddannelsens tematiske profiler.
• Samtidig opnås viden om socialvidenskabelige
problemstillinger, teoridannelser og samfundsvidenskabelige
metoder på et højt niveau, der sætter kandidaten i stand til at
reflekterer over og kritisk vurdere hvad et tværfagligt og
problemorienteret socialvidenskabeligt perspektiv tilbyder
frem for andre, mere traditionelle perspektiver.
Læringsmål

• Der opnås evner til på et videregående niveau at forhold sig
refleksivt til og vurdere forskellige socialvidenskabelige teorier
og samfundsvidenskabelige metoders styrker og svagheder,
metodologiske forudsætninger såvel som til spørgsmål om
forskningsetik og integritet.
• Kurset sætter den studerende i stand til med afsæt i
selvstændig, kritisk og kreativ tænkning, at analysere, forklare,
vurdere og bidrage løsningsorienteret til vores samtids centrale
komplekse, sociale forandringsprocesser og de skiftende
komplekse udfordringer, kriser, uligheds-, magt- og
modsætningsforhold inden for rammerne af morderne
velfærdssamfund og -stater. Samt hvilken betydning dette har
for dels velfærdssamfundet som sådan del for menneskers
medborgskab, tilhørsforhold, hverdagsliv og identitet.

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 24.000-48.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Prøveform

Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
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Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videns- og forskningsperspektiver

Oversættelse af navn

Knowledge and research perspectives

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

I relation til produktionen af tværfaglig og problemorienteret
socialvidenskabelig viden og forskning er det væsentligt at kunne vurdere
hvorledes og hvordan forskellige videns- og forskningsperspektiver
relaterer sig til hinanden, og hvad de kan bidrage med i konkrete og
praktiske videns- og projektarbejder.

Overordnet formål

Her spiller forskellige former for forskningsoversigter eller ’reviews’ en
vigtig rolle i akademisk og forskningsmæssigt arbejde både i forhold til at
tilegne sig overblik over en konkret litteratur, at gå i dybden med
specifikke tematikker, teorier, værker eller traditioner eller at få status
på udviklingen inden for en given problemstilling eller at kunne
argumentere for videns- og forskningsmæssige huller.
Videns- og forskningsperspektiver giver den studerende evner og
kvalifikationer til at kunne sammenligne, sammenholde og vurdere
forskellige og til tider modstridende socialvidenskabelige tilgange,
teorier og forskningslitteratur i relation til en konkret problemstilling.
Dette gøres ved at udarbejde en ‘tværfaglig og problemorienteret
forskningsoversigt’ i en projektgruppe med udgangspunkt i en selvvalgt
problemstilling i relation til minimum et af de tre tematiske profiler
inden for det socialvidenskabelige område.

Læringsmål

• At den studerende ved gennemførelse af kurset opnår viden om
socialvidenskabelige teoridannelser, begreber og tilgange der
sætter kandidaten i stand til at reflektere over og kritisk
vurdere de sammensatte sammenhænge på tværs af
uddannelsens tematiske profiler.
• At den studerende kan at reflektere over og vurdere
videregående socialvidenskabelige tilgange og
analysestrategier, deres styrker og svagheder, og deres im- og
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eksplicitte antagelser i forhold til selvstændigt og refleksivet at
kunne indhente, generer, analysere og formidle empiriske data.
• At den studerende kan sammenhold og sammenligne og
vurdere socialvidenskabelige begreber, teorier, metoder,
redskaber med det formål at kunne omsætte disse til vurdere
og udvikling af nye analysestrategier, scenarier og
løsningsorienterede forslag på et videnskabeligt grundlag
• At den studerende får styrket kompetencerne til på et
videregående at kunne forholde sig refleksivt til det anvendte
teoretiske, metodiske og empiriske grundlag med det formål at
kunne tilrettelægge og gennemføre tværfaglige og
problemorienterede analyser af samfundsmæssige
problemstillinger.
• At den studerende får kompetencerne til på et videregående
niveau at forhold sig refleksivt til forskellige
socialvidenskabelige teorier og samfundsvidenskabelige
metoders’ styrker og svagheder, videnskabsteoretiske
forudsætninger såvel som til spørgsmål om forskningsetik og
integritet.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.

Prøveform

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 19.200-36.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 19.200-36.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 19.200-36.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 19.200-36.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Ved 5 studerende 60 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
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Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående metodekursus - indsamling, behandling
og analyse af data

Oversættelse af navn

Advanced methodology course - collection, treatment and analysis of
data

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et videregående kursus i samfundsvidenskabelige metoder har til formål
at dygtiggøre de studerende til kompetent at kunne vælge og anvende en
given metode til indsamling, behandling og analyse af data til belysning
af en faglig problemstilling.
Kurset gør de studerende i stand til at argumentere for metodens
anvendelighed og relevans i forhold til problemstillingen og sætte dem i
stand til at mestre metodens teknikker på et professionelt niveau.
Efter endt kursus vil de studerende:
• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
fordele og ulemper ved at indsamle og analysere data ved hjælp
af en givne metode

Læringsmål

• være i stand til sikkert og selvstændigt at anvende den given
metode i forhold til en specifik faglig problemstilling
• kunne reflektere over forskningsetiske spørgsmål relateret til
metoden
• kunne formidle resultater opnået gennem anvendelse af
metoden på en faglig præcis måde.

Prøveform 1
Individuel portfolio
Prøveform

Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
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kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala

Prøveform 2
Individuel portfolio afsluttet med mundtlig prøve.
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 18.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.
Grupperne kan bestå af 2-4 studerende. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioen skal for:
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- 2 studerende have et omfang på 12.000-18.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 16.800-21.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 45 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: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående metodekursus - indsamling, behandling
og analyse af data

Oversættelse af navn

Advanced methodology course - collection, treatment and analysis of
data

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et videregående kursus i samfundsvidenskabelige metoder har til formål
at dygtiggøre de studerende til kompetent at kunne vælge og anvende en
given metode til indsamling, behandling og analyse af data til belysning
af en faglig problemstilling.
Kurset gør de studerende i stand til at argumentere for metodens
anvendelighed og relevans i forhold til problemstillingen og sætte dem i
stand til at mestre metodens teknikker på et professionelt niveau.
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Efter endt kursus vil de studerende:
• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
fordele og ulemper ved at indsamle og analysere data ved hjælp
af den givne metode
Læringsmål

• være i stand til sikkert og selvstændigt at anvende en given
metode i forhold til en specifik faglig problemstilling
• kunne reflektere over forskningsetiske spørgsmål relateret til
metoden
• kunne formidle resultater opnået gennem anvendelse af
metoden på en faglig præcis måde.

Prøveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 12.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Prøveform

Prøveform 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående metodekursus - indsamling, behandling
og analyse af data
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Oversættelse af navn

Advanced methodology course - collection, treatment and analysis of
data

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et videregående kursus i samfundsvidenskabelige metoder har til formål
at dygtiggøre de studerende til kompetent at kunne vælge og anvende en
given metode til indsamling, behandling og analyse af data til belysning
af en faglig problemstilling.
Kurset gør de studerende i stand til at argumentere for metodens
anvendelighed og relevans i forhold til problemstillingen og sætte dem i
stand til at mestre metodens teknikker på et professionelt niveau.
Efter endt kursus vil de studerende:
• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
fordele og ulemper ved at indsamle og analysere data ved hjælp
af den givne metode

Læringsmål

• være i stand til sikkert og selvstændigt at anvende en given
metode i forhold til en specifik faglig problemstilling
• kunne reflektere over forskningsetiske spørgsmål relateret til
metoden
• kunne formidle resultater opnået gennem anvendelse af
metoden på en faglig præcis måde .

Prøveform 1
Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid.
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 25 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Alle (dog kun medbringe noter
udarbejdet under forberedelsen med ind til selve den mundtlige
prøve).
Prøveform

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid.
Eksaminationstid inkl. udtrækning og votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Kursusmateriale og egne noter.
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Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på 2.400-4.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående metodekursus – praksisrettede
metoder

Oversættelse af navn

Advanced methodology course – practice-related methods

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Læringsmål

Et praksisrettet metodekursus har til formål at dygtiggøre de studerende
til kompetent at kunne anvende en given teknik eller et redskab, som
hyppigt anvendes i praksis.
Kurset vil gøre de studerende i stand til argumentere for teknikken/
redskabets anvendelighed og relevans i praksis og sætte dem i stand til at
anvende teknikken/redskabet i arbejdssituationer.
Efter endt kursus vil de studerende:
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• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
centrale begreber relateret til den/det givne teknik/redskab
• kunne argumentere for teknikkens/redskabets anvendelighed i
praksis
• mestre anvendelsen af grundlæggende funktioner ved den/det
givne teknik/redskab
• kunne forholde sig kritisk til teknikkens/redskabets brug i
praksis.

Prøveform 1
Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid.
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 25 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Alle (dog kun medbringe noter
udarbejdet under forberedelsen med ind til selve den mundtlige
prøve).
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid.
Eksaminationstid inkl. udtrækning og votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Kursusmateriale og egne noter.
Prøveform

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på 2.400-4.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
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Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående metodekursus – praksisrettede
metoder

Oversættelse af navn

Advanced methodology course – practice-related methods

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et praksisrettet metodekursus har til formål at dygtiggøre de studerende
til kompetent at kunne anvende en given teknik eller et redskab, som
hyppigt anvendes i praksis.
Kurset vil gøre de studerende i stand til argumentere for teknikken/
redskabets anvendelighed og relevans i praksis og sætte dem i stand til at
anvende teknikken/redskabet i arbejdssituationer.
Efter endt kursus vil de studerende:
• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
centrale begreber relateret til den/det givne teknik/redskab

Læringsmål

• kunne argumentere for teknikkens/redskabets anvendelighed i
praksis
• mestre anvendelsen af grundlæggende funktioner ved den/det
givne teknik/redskab
• kunne forholde sig kritisk til teknikkens/redskabets brug i
praksis.

Prøveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Prøveform

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

Bedømmelse: 7-trinsskala

Prøveform 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videregående metodekursus – praksisrettede
metoder

Oversættelse af navn

Advanced methodology course – practice-related methods

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et praksisrettet metodekursus har til formål at dygtiggøre de studerende
til kompetent at kunne anvende en given teknik eller et redskab, som
hyppigt anvendes i praksis.
Kurset vil gøre de studerende i stand til argumentere for teknikken/
redskabets anvendelighed og relevans i praksis og sætte dem i stand til at
anvende teknikken/redskabet i arbejdssituationer.
Efter endt kursus vil de studerende:

Læringsmål

• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
centrale begreber relateret til den/det givne teknik/redskab
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• kunne argumentere for teknikkens/redskabets anvendelighed i
praksis
• mestre anvendelsen af grundlæggende funktioner ved den/det
givne teknik/redskab
• kunne forholde sig kritisk til teknikkens/redskabets brug i
praksis.

Prøveform 1
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Prøveform

Bedømmelse: 7-trinsskala

Prøveform 2
Individuel portfolio afsluttet med mundtlig prøve.
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 18.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Kursusmateriale og egne
noter.
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Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.
Grupperne kan bestå af 2-4 studerende. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 12.000-18.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 16.800-21.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 45 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: Kursusmateriale og egne
noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Specialiseringskursus

Oversættelse af navn

Advanced Study Seminar

Form

Kursus

Type

Valgfrit
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ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed
for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske
anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne
vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og
relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er
baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste
internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i
aktivitetsbeskrivelsen.
Specialiseringskurser på Socialvidenskab udbydes under et af tre
tematiske profiler:
• Sociale forandringsprocesser og retfærdighed
• Velfærd, Institutioner og Ulighed
• Køn og Mangfoldighed

• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger
inden for det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset
beskæftiger sig med
• være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og
anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling
Læringsmål

• kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks
betydning for uddannelsens genstandsfelt
• udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger
inden for kursets tema
• formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis,
velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform 1
Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 25 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.

Prøveform

Tilladte hjælpemidler: alle (dog kun medbringe noter
udarbejdet under forberedelsen med ind til selve den mundtlige
prøve).
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid
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Eksaminationstid inkl. udtrækning og votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: kursusmateriale og egne noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering
Det skriftlige produkt skal have et omfang på 2.400-9.600 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: kursusmateriale og egne noter
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Specialiseringskursus

Oversættelse af navn

Advanced Study Seminar

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed
for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske
anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne
vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og
relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er
baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste
internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i
aktivitetsbeskrivelsen.
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Specialiseringskurser på Socialvidenskab udbydes under et af tre
tematiske profiler:
• Sociale forandringsprocesser og retfærdighed
• Velfærd, Institutioner og Ulighed
• Køn og Mangfoldighed

• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger
inden for det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset
beskæftiger sig med
• være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og
anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling
Læringsmål

• kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks
betydning for uddannelsens genstandsfelt
• udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger
inden for kursets tema
• formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis,
velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Prøveform
Prøveform 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 16.800-24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Bedømmelse: 7-trinsskala

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Specialiseringskursus

Oversættelse af navn

Advanced Study Seminar

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Et specialiseringskursus har til formål at give de studerende mulighed
for at fordybe sig i et emnefelts teorier/teoriretninger og empiriske
anliggender. Kurset sætter de studerende i stand til kompetent at kunne
vælge og argumentere for en teori/teoriretnings anvendelighed og
relevans i forhold til givne problemstillinger. De udbudte kurser er
baseret på instituttets forskning på feltet og viden på højeste
internationale niveau. Kursernes specifikke emnefelt vil være beskrevet i
aktivitetsbeskrivelsen.
Specialiseringskurser på Socialvidenskab udbydes under et af tre
tematiske profiler:
• Sociale forandringsprocesser og retfærdighed
• Velfærd, Institutioner og Ulighed
• Køn og Mangfoldighed

• med faglig relevant terminologi kunne redegøre for og vurdere
fordele og ulemper ved forskellige teorier/teoretiske retninger
inden for det aspekt af et emnefelt, som specialiseringskurset
beskæftiger sig med
• være i stand til sikkert og selvstændigt at vurdere, vælge og
anvende relevante teorier i forhold til en problemstilling
Læringsmål

• kritisk kunne reflektere over den behandlede tematiks
betydning for uddannelsens genstandsfelt
• udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
kreativt og løsningsorienteret til centrale problemstillinger
inden for kursets tema
• formidle sin indsigt i en sproglig form, der er faglig præcis,
velstruktureret og velargumenteret.

Prøveform
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Prøveform 1
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 36.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala

Prøveform 2
Individuel portfolio afsluttet med mundtlig prøve
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 24.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: kursusmateriale og egne noter
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer
produkter udarbejdet i gruppe og afsluttet med en mundtlig
prøve
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Grupperne kan bestå af 2-4 studerende. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Den samlede portfolioe skal for:
- 2 studerende have et omfang på 16.800-21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 21.600-26.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 45 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: kursusmateriale og egne noter
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projekt med videnskabsværksted

Oversættelse af navn

Project with science and research workshop

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk
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Overordnet formål

Projektets overordnede formål er at styrke de studerendes analytiske og
metodologiske evner til selvstændigt at formulere, designe, gennemføre
og vurdere empiriske og teoretiske undersøgelser af konkrete
socialvidenskabelige problemstillinger. Projektet bygger videre på de
studerendes grundlæggende analytiske kompetencer ved at styrke deres
evner til at sammenholde og vurdere forskellige metodologiske tilgange
til og kombinationer af teorier, metoder og empirisk materiale i forhold
til at analysere specifikke problemstillinger. Særligt er der fokus på
forholdet mellem teorier, begreber og deres empirisk /analytiske
anvendelse. Projektarbejdet tager udgangspunkt i de studerendes
selvvalgte problemstilling inden for det socialvidenskabelige område i
relation til et af de tre tematiske profiler.
Projektarbejdet begynder med gruppedannelsesprocessen og organiseres
i en vekselvirkning mellem individuel vejledning, et vidensværksted og
en konference. I workshopperne og konferencen er der fokus på at
fremanalysere betydningen af metodologiske og analytiske valg og
tilgange.

• Efter gennemført projekt med videnskabsværksted vil den
studerende være i stand til selvstændigt at identificere en faglig
relevant problemstilling inden for det socialvidenskabelige
fagområde, med afsæt i forskningsbaseret viden. Samt have
forståelse for og evnerne til at kunne reflektere over egen
projektundersøgelses placering i et bredere fagligt felt
• Evnerne til at indhente, udvælge og anvende videnskabelig
litteratur, teorier, begreber og metoder og til at forstå og
vurdere deres bidrag, styrker og begrænsninger i arbejdet med
og analysen af en afgrænset, faglig og relevant problemstilling
inden for det socialvidenskabelige område

Læringsmål

• Viden om og evnerne til at vurdere og diskutere forskellige
socialvidenskabelige begreber og tilgange – metodologisk,
teoretisk, analytisk, datamæssigt – i relation til en konkret og
faglig relevant problemstilling, deres forskelle og ligheder såvel
som potentielle implikationer for empiriske undersøgelser
• Kompetencerne til at vurdere og operationalisere
socialvidenskabelige tilgange, begreber, indikatorer og vurdere
betydningen for den konkrete undersøgelses
gyldighedsområde, og på denne baggrund evnerne til at
diskutere og vurdere de politiske, sociale og samfundsmæssige
implikationer af undersøgelsens resultater
• Evnerne til at formidle større analytisk og videnskabeligt
arbejde til fagfæller såvel som ikke specialister, på et korrekt
dansk, med en klar og overskuelig fremstilling. Derudover skal
den studerende lære at anvende og angive kilde- og
litteraturhenvisninger mv. i overensstemmelse med god
forskningsmæssig praksis
• Evnerne til at tage ansvar for egen faglige udvikling, samt at
give og modtage feedback på eget og andres faglige arbejder i
relation til et bredere fagligt felt.

Prøveform
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Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 91.200-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 91.200-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive 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.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Formidlingsprojekt

Oversættelse af navn

Dissemination project

Form

Projekt

Type

Obligatorisk
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ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med formidlingsprojekt er med udgangspunkt i en tværfaglig
og problemorienteret tilgang at styrke de studerendes færdigheder i at
koble dybdegående analyser og kritisk tænkning med kort og koncis
formidling af resultater i forskellige formidlingsformater.
Formidlingsprojektet er således en videreudvikling af det klassiske RUCprojekt med et særligt fokus på at kunne foretage en fag-fagligformidling
af egne analytiske resultater på begrænset plads. Med fagfaglig
formidling menes en formidling til bredere målgruppe af både fagfæller
og ikke-specialister – skriftligt såvel som mundtligt – af ny
forskningsbaseret viden opnået gennem projektarbejdet i relation til
socialvidenskabelige problemstillinger. Dette indbefatter genrekendskab
til forskellige formidlingsformer. Refleksioner over den
kommunikationssituation som formidlingen indgår i, herunder hvem
målgruppen er og hvilken situation (hvor og hvornår) denne befinder sig
i, dennes videns behov. Samtidig indbefatter det også en refleksion over
hvad der er det centrale budskab og hvilken effekt formidlingen er tænkt
at have hos målgruppen.

• Efter gennemført formidlingsprojekt vil den studerende være i
stand til selvstændigt at identificere en relevant problemstilling
inden for det socialvidenskabelige fagområde, med afsæt i
forskningsbaseret viden. Samt have forståelse for og evnerne til
at kunne reflektere over egen projektundersøgelses placering i
et bredere fagligt felt.
• Evnerne til at udvælge, kritisk vurdere, anvende og mestre
videnskabelige teorier og metoder, såvel som indhentning og
analyse af data og empiri under arbejdet med og analysen af en
afgrænset, faglig og relevant problemstilling inden for det
socialvidenskabelige område. Herunder også udvælgelse af
kilder og litteratur.

Læringsmål

• Evnerne til at designe og gennemføre en projektundersøgelse
for at belyse en problemstilling og forholde sig reflekteret og
kritisk til frembringelsen af forskningsbaseret viden og
resultater
• Med formidlingsprojektet får den studerende viden om og evne
til at reflektere over kommunikationssituationen som
formidlingsprojektets formidlingsprodukter indgår i. Herunder
evnen til at identificere målgruppen, hvilken situation (hvor og
hvornår) målgruppen befinder sig i, når den møder produktet
såvel som målgruppen og dennes vidensbehov.
• At reflektere over forskellige formidlingsprodukter og genere.
Samt til at reflektere over og vurdere: Hvad er budskabet? Og
Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen inden for
rammerne af et konkret formidlingsprodukt.
• Endelig giver formidlingsprojektet de studerende
kompetencerne til at diskutere og formidle faglige resultater og
løsningsforslag såvel som ny forskningsbaseret viden på et højt
videnskabeligt niveau i relation til socialvidenskabelige
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problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister på en
faglig og kompetent måde.
• At formidle større analytisk og videnskabelige arbejde på et i
det væsentlige korrekt dansk, med en klar og overskuelig
fremstilling såvel som til at anvende og angive kilde- og
litteraturhenvisninger mv. i overensstemmelse med god
forskningsmæssig praksis.
• At identificere og tage ansvar for egen faglige og
formidlingsorienterede udvikling, samt at give og modtage
feedback på eget og andres faglige og formidlingsmæssige
arbejder og produkter.

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 91.200-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 91.200-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 15 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
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Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projektorienteret praktikforløb

Oversættelse af navn

Project-Oriented Internship

Form

Projektorienteret praktikforløb

Type

Valgfrit

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Det projektorienterede praktikforløb har til formål at give den
studerende førstehåndskendskab til uddannelsens praksisfelt, herunder
indsigt i og erfaring med, hvorledes uddannelses teorier, metoder og
analytiske tilgange anvendes i praksis.

Overordnet formål

Forløbet omfatter gennemførelse af en relevant praktik, svarende til 400
timer arbejde, samt deltagelse i praktikunderstøttende aktiviteter.
Den studerende finder og vælger selv praktiksted på baggrund af faglig
interesse og arbejdsmarkedsrelevans. Før forløbet kan indledes, skal den
studerende have godkendt en praktikaftale i studienævnet. Praktikantens
hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for uddannelsens
genstandsfelt.

• demonstrere empirisk viden om samfundsforhold inden for
praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, herunder særligt de
aspekter, som den studerende vælger at analysere i projekt.
• reflektere over, hvordan praktikstedet fungerer internt og
forholde sig kritisk til organiseringen af arbejdsopgaver,
arbejdsgange og beslutningsprocesser, som den studerende har
være i berøring med under forløbet.
• kombinere akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange)
fra uddannelsen og koble disse til praktiske problemstillinger
og opgaver på praktikstedet.
Læringsmål

• argumentere for valg af akademisk litteratur til belysning af
valgt problemstilling.
• tilrettelægge, gennemføre og levere konkrete opgaver bestilt af
praktikværten.
• arbejde analytisk med indsamlet empirisk data og producere ny
viden.
• selvstændigt udarbejde leverancer til universitetet, herunder
planlægge og styre arbejdsprocessen ved siden af arbejdet hos
praktikværten.
• tage ansvar og agere professionelt i et arbejdsfællesskab på en
arbejdsplads.
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Prøveform 1
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve
Det skriftlige produkt skal være på 26.400-43.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige
produkt og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Prøveform

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Projektorienteret praktikforløb med skriftlig prøve
Det skriftlige produkt skal være på 26.400-45.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i
bedømmelsen.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projektorienteret praktikforløb

Oversættelse af navn

Project-Oriented Internship

Form

Projektorienteret praktikforløb

Type

Valgfrit

ECTS

30 ECTS
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Sprog

Dansk eller Engelsk

Det projektorienterede praktikforløb har til formål at give den
studerende førstehåndskendskab til uddannelsens praksisfelt, herunder
indsigt i og erfaring med, hvorledes uddannelses teorier, metoder og
analytiske tilgange anvendes i praksis.

Overordnet formål

Forløbet omfatter gennemførelse af en relevant praktik, svarende til 800
timer arbejde, samt deltagelse i praktikunderstøttende aktiviteter.
Den studerende finder og vælger selv praktiksted på baggrund af faglig
interesse og arbejdsmarkedsrelevans. Før forløbet kan indledes, skal den
studerende have godkendt en praktikaftale i studienævnet. Praktikantens
hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for uddannelsens
genstandsfelt.

• demonstrere empirisk og teoretisk viden om samfundsforhold
inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, herunder
særligt de aspekter, som den studerende vælger at analysere i
projekt.
• reflektere over, hvordan praktikstedet fungerer internt og
forholde sig kritisk til organiseringen af arbejdsopgaver,
arbejdsgange og beslutningsprocesser, som den studerende har
være i berøring med under forløbet.
• kombinere akademiske indsigter (teorier, metoder, tilgange)
fra uddannelsen og koble disse til praktiske problemstillinger
og opgaver på praktikstedet.
Læringsmål

• argumentere for valg af akademisk litteratur til belysning af
valgt problemstilling
• tilrettelægge, gennemføre og levere konkrete opgaver bestilt af
praktikværten.
• arbejde analytisk med indsamlet empirisk data og producere ny
viden.
• selvstændig udarbejde leverancer til universitetet, herunder
planlægge og styre arbejdsprocessen ved siden af arbejdet hos
praktikværten.
• tage ansvar og agere professionelt i et arbejdsfællesskab på en
arbejdsplads.

Prøveform 1
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve

Prøveform

Det skriftlige produkt skal være på 45.600-62.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
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Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af det skriftlige
produkt og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Projektorienteret praktikforløb med skriftlig prøve
Det skriftlige produkt skal være på 45.600-64.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i
bedømmelsen.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Speciale

Oversættelse af navn

Master Thesis

Form

Speciale

Type

Obligatorisk

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Specialets overordnede formål er, at gøre den studerende i stand til
selvstændigt og reflekteret at identificere og analysere en problemstilling
inden for Socialvidenskabs fagområde baseret på forskningsbaseret
viden.

Læringsmål

• Gennem specialet tilegner kandidaten sig forskningsbaseret
viden inden for udvalgte fagområder såvel som en refleksion
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over egen specialeundersøgelses placering i det faglige felt. På
samme måde giver specialet kompetencerne til at identificere
og vurdere konkrete problemstillinger og på den baggrund
igangsætte, designe, styre og gennemføre en længerevarende
akademisk undersøgelses- og skriveproces.
• Der opnås evner i og kompetencer til at foretage begrundede
udvælgelse, anvende, mestre og kritisk vurdering af relevante
videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en
afgrænset, faglig og relevant problemstilling inden for det
socialvidenskabelige område. Herunder at kunne koble
relevante teorier, metoder, empiriindsamling og data i en
større akademisk undersøgelse.
• Yderligere giver specialet færdigheder i at udvælge, indsamle,
sammenholde og kritisk vurdere videnskabelige kilder,
litteratur, teori, metoder og data.
• Endelig opnår kandidaterne evner til at skrive i
overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med
henblik på en akademisk målgruppe samt at tage ansvar for
egen faglige og skriftsproglige udvikling og specialisering

Prøveform
Speciale med eller uden mundtligt forsvar.
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene
på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af
specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager
udgangspunkt i specialeafhandlingen.

Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en
gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå
af 2-4 studerende.

Prøveform

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 110.400-163.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 163.200-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på
dansk.
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Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved
aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af
specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være
reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de
enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af
fællesansvar.
Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for
studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller
har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige
specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i
hele specialeafhandlingen.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

8. Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Samfundsstudier 24 juni 2021.
Studieordningen og væsentlige ændringer heraf er drøftet med censorformandskab og aftagerpanel.

8.2 Godkendt af dekan og prodekan
Godkendt af dekan og prodekan for Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
8. oktober 2021
.
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8.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen
27. oktober 2021
.
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