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Denne studieordning er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og Roskilde
Universitetets 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. 5.2
Studieordningens bestemmelser har virkning for specialekontrakter, som er indgået med henblik på at starte
specialearbejdet den 1. august 2020 eller senere.
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1. Om uddannelsen
1.1 T
Titel
itel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.soc i Sociale interventionsstudier
Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science in Social Sciences in Social Intervention Studies

1.2 Uddannelsens formål og k
kompetencepr
ompetenceprofil
ofil – faglig
faglige
e og erhv
erhvervsr
ervsrel
ele
evante k
kompetencer
ompetencer
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen § 3 giver uddannelsen den studerende, viden, færdigheder og
kompetencer inden for:
social intervention i en række vitale samfundsmæssige kontekster med særlig forståelse for de implicerede magtforhold
og for de involverede menneskers forskellige interesser og perspektiver i den sociale interventionspraksis.
Formålet med uddannelsen er således at videreudvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for
sociale interventionsprocesser med særligt henblik på at kvalificere til at arbejde som leder, rådgiver, analytiker,
planlægger, udviklingsmedarbejder, koordinator, projektleder, underviser eller konsulent inden for kommuner, regioner
og staten, faglige organisationer, interesseorganisationer samt dele af den private sektor.
Kandidatuddannelsen skal desuden give kandidaterne faglige forudsætninger for at påbegynde en forskeruddannelse.
Tilrettelæggelsen sker med særligt henblik på at kvalificere til arbejde inden for
kommuner, regioner og staten, faglige organisationer, interesseorganisationer samt dele af den private sektor.

Viden:
• Viden om og kritisk forståelse for definitioner og traditioner inden for social intervention samt psykologisk,
læringsteoretisk og sociologisk viden om sociale og samfundsmæssige sammenhænge
• Teoretisk, forskningsbaseret viden om psykologiske, læringsmæssige og sociale aspekter af social intervention
• Viden om metoder til at planlægge, designe, gennemføre, dokumentere og evaluere sociale interventioner
• Viden om grundlæggende paradigmatiske og videnskabsteoretiske forskelles betydning for intervention, social
forandring og deltagerinvolvering
• Viden om og forståelse af forvaltningsmæssige, juridiske og økonomiske betingelser for social intervention i
forskellige offentlige, private og civilsamfunds kontekster
• Viden om og forståelse af politisk, interesse- og ressourcemæssigte funderede konfliktpotentialer og deres
udfoldelse i sociale interventioner
• Forståelse af konsekvenserne af produktivitets- og kvalitetsfremme i interventionsprojekter og deres
organisatoriske kontekst
• Viden om aspekter af projektøkonomi i interventionsprojekter

Færdigheder:
• Identificere teoretiske og praktiske problemstillinger i forhold til social intervention og hertil knyttede
samarbejdsprocesser i komplekse kontekster.
• Udarbejde tværvidenskabelige undersøgelsesdesign og analysemodeller med baggrund i en kritisk refleksion
af forskellige psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske forskningsparadigmer.
• Beherske og anvende kvantitative og kvalitative metoder til at undersøge, planlægge, gennemføre og vurdere
sociale interventionsprojekter i deres kontekster.
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• Identificere og beherske kontekstrelevante evalueringsmetoder og erfaringsudvekslingspotentialer mellem
interventionsprojekter.
• Beherske videnskabeligt funderet udvikling af nye metoder til involvering af professionelle, brugere og borgere
i sociale interventioner.
• Identificere og anvende videnskabelig viden, systematik og metode i alle faser af sociale
interventionsprocesser.
• Formidle forskningsbaseret viden om social intervention og diskutere relevante interventionsproblemstillinger
inden for og på tværs af områder med både fagfæller, professionelle og bruger

Kompetencer:
• Tage selvstændigt og professionelt ansvar for styring af komplekse og konfliktuelle faglige og tværfaglige
samarbejder
• Styre komplekse og udviklingsorienterede forandringsprocesser i og på tværs af institutioner og
erhvervssammenhænge
• lnvolvere deltageres forskellige perspektiver og oplevelser, således at et fælles engagement understøttes
• Tage selvstændigt ansvar for egen faglig udvikling samt for specialiseringer inden for konkrete
beskæftigelsesområder
• Foretage kvalificerede valg af karriere ud fra indsigt i egne faglige og personlige forudsætninger samt viden
om forskeruddannelses- og erhvervsmuligheder
• Tage selvstændigt professionelt ansvar for facilitering og styring af komplekse og konfliktuelle samarbejder i
og på tværs af fagligheder
• Projektledelse
• Anvende digitale projekt- og samarbejdsværktøjer til understøttelse, styring og dokumentation i sociale
interventionsprojekter

1.3 Spr
Sprog
og
Uddannelsen udbydes på dansk med dele af undervisning og pensum på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

1.4 Adg
Adgangskr
angskrav
av
Fremgår af universitetets hjemmeside.

1.5 Normering og vvarighe
arighed
d
Uddannelsen er normeret til 120 ECTS og tilrettelagt med henblik på 2 års fuldtidsstudie.

1.6 Studienæ
Studienævn
vn og censork
censorkorps
orps
Uddannelsen hører under Studienævn for Social Intervention & Socialt Entreprenørskab og er tilknyttet censorkorpset
for Psykologi .

1.7 Ho
Hovvedomr
dområdetilknytning
ådetilknytning
Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde.
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2. Uddannelsens forl
forløb
øb
2.1 1. semester

1. semester
Social
Sociale
e interv
interventionsstudier
entionsstudier
Formål
Formålet med første semester er at den studerende gennem teori- metode- og praksisorienterede kurser skal tilegne sig
viden om og kritisk forståelse for definitioner og traditioner inden for social intervention samt psykologisk,
læringsteoretisk og sociologisk viden om de sociale og samfundsmæssige sammenhænge, der interveneres i. Der bygges
videre på deltagernes forskellige forudsætninger fra bacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser, idet der
arbejdes med at udvide de allerede opnåede viden, færdigheder og kompetencer gennem at sætte et særligt fokus på de
forskellige paradigmer ift. psykologiske, pædagogiske og samfundsteoretiske tilgange, samtidig med at disse relateres til
social intervention.
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
• 1s Teori I: Brugerperspektiver og hverdagslivskontekster (5 ECTS)
• 1s Teori II: Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster (5 ECTS)
• 1s Metode I: Tværfaglige, kontekstualiserede undersøgelser (5 ECTS)
• 1s Projekt I: Paradigmer, brugerperspektiver og kontekst (15 ECTS)

Titel

1s T
Te
eori I: Brug
Brugerperspektiv
erperspektiver
er og hv
hver
erdagslivsk
dagslivskontekster
ontekster

Oversættelse af titel

S1 Theory 1: User perspectives and everyday life contexts

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden: Viden om forebyggende og udviklingsunderstøttende
paradigmer for interventionsmodeller og -metoder i et
teoretisk og begrebshistorisk perspektiv
• Viden: Teoretisk forståelse for socialpsykologiske processer og
problemstillinger i hverdagslivet og dets sociale læreprocesser
som grundlag for social intervention
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden: Viden om videnskabsteoretiske og etiske aspekter af
psykologiens og læringsteoriens forståelse af social
intervention
• Færdigheder: Reflektere over videnskabsteoretiske, politiske og
etiske aspekter af psykologiens og læringsteoriens forståelse af
social intervention
• Færdigheder: Kvalificere komplekse og forandringsorienterede
processer teoretisk
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• Kompetencer: Planlægge og lede faglige delelementer af
læringsforløb med fokus på interventionsparadigmer

Overordnet indhold

Kurset giver en teoretisk introduktion til centrale og grundlæggende
spørgsmål i forhold til social intervention, herunder den historiske og
samfundsmæssige udvikling bag - samt indblik i centrale kritiske
refleksioner vedrørende social intervention. Kurset introducerer til
forskellige teoretiske forståelser af subjektive og kollektive lære- og
forandringsprocesser. Et væsentligt aspekt af kurset er at udvikle de
studerendes teoretiske grundlag for at analysere de problemstillinger i
hverdagslivskontekster, som de sociale interventioner retter sig imod.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger og deltagerbaseret undervisning i hold.

Pr
Prø
øveform
Portfolioen består af tre skriftlige produkter, hvoraf nogle
udarbejdes under kursusforløbet.
Produkterne er en skriftlig individuel hjemmeopgave, slides fra
gruppepræsentation og enten et refleksionsnotat, poster eller
planche (fastlægges af den kursusansvarlige). Alle produkter ud
over den skriftlige hjemmeopgave vedlægges hjemmeopgaven
som bilag og tæller ikke med i nedenstående omgangskrav.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang på
7.200-12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Prøveformer

Portfolioens specifikke indhold og form 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: Bestået / Ikke bestået.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-16.800 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 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Titel

1s T
Te
eori II: Samfundsmæssig
Samfundsmæssige
e og forv
forvaltningsmæssig
altningsmæssige
e
kontekster

Oversættelse af titel

1s Theory II: Societal and administrative contexts

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden: Forståelse af samfundsteoretisk, historisk og
international komparativ viden om udviklingen af social
intervention som politik- og praksisfelt
• Viden: Viden om forvaltningsmæssige, juridiske og økonomiske
betingelser for offentlige institutioners grundlag og virkemåde

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden: Viden om vilkår for samarbejde indenfor og mellem
offentlige institutioner samt mellem offentlige institutioner,
private virksomheder og interesseorganisationer
• Viden: Viden om bredere samfundsmæssige betingelser for
social bæredygtighed og udvikling i professioner, hverdagsliv,
institutioner og organisationer
• Færdigheder: Reflektere kritisk over bredere samfundsmæssige
betingelser for social bæredygtighed og udvikling i hverdagsliv,
institutioner og organisationer
• Færdigheder: Identificere forskelle og ligheder mellem
forskellige samfundsteoretiske tilgange til social intervention

Overordnet indhold

Kurset giver en forståelse af det komplekse terræn som en social
intervention foregår i. En social intervention opstår ikke i et magtfrit
vakuum, men fremstår ofte som en løsning på et politisk problem og i
relation til eksisterende institutioner.
Kurset lægger vægt på de forskellige politiske og forvaltningsmæssige
kontekster og styringsparadigmer, der rammesætter eller influerer på
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forskellige aktørers identiteter, handlemuligheder og samarbejder i
konkrete sociale interventioner.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger og deltagerbaseret undervisning i hold.

Pr
Prø
øveform
Portfolioen består af tre skriftlige produkter, hvoraf nogle
udarbejdes under kursusforløbet.
Produkterne er en skriftlig individuel hjemmeopgave, slides fra
gruppepræsentation og enten et refleksionsnotat, poster eller
planche (fastlægges af den kursusansvarlige). Alle produkter ud
over den skriftlige hjemmeopgave vedlægges hjemmeopgaven
som bilag og tæller ikke med i nedenstående omgangskrav.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang på
7.200-12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form fastsættes inden kursets
begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Prøveformer

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: Bestået / Ikke bestået.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-16.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
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Titel

1s Metode I: T
Tvvær
ærfaglig
faglige,
e, k
kontekstualiser
ontekstualisere
ede undersøg
undersøgelser
elser

Oversættelse af titel

1s - Method I: Interdisciplinary, contextualised investigations

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden: Viden om forskellige undersøgelsesdesign og kvalitative
metoder i forskellige sociale interventioner og kontekster,
herunder tilgange der involverer forskellige bruger- og
praksisperspektiver
• Viden: Viden om hvilke typer af analyser der er mulige i
forlængelse af forskellige design og metoder
• Færdigheder: Beherske kvalitative metoder i studiet af sociale
interventionsprojekter og deres kontekster
• Færdigheder: Identificere betydningen af anvendelsen af
forskellige empiriske metoder
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder: Udarbejde tværvidenskabelige
undersøgelsesdesign med baggrund i en kritisk refleksion af
forskellige psykologiske, læringsteoretiske og sociologiske
forskningsparadigmer
• Færdigheder: Udarbejde tværvidenskabelige analysemodeller
med baggrund i en kritisk refleksion af forskellige psykologiske,
læringsteoretiske og sociologiske forskningsparadigmer
• Kompetencer: Tage ansvar for samarbejde om metodevalg i
sociale interventionsprocesser
• Kompetencer: Styre diskussioner om undersøgelser af
tværgående sociale interventioner

Overordnet indhold

Kurset sætter de studerende i stand til at udarbejde tværvidenskabelige
undersøgelsesdesigns og analysemodeller med baggrund i psykologiske,
læringsteoretiske og sociologiske forskningsparadigmer, samt at anvende
kvalitative metoder i studiet af sociale interventionsprojekter og deres
kontekster.
Kurset præsenterer forskellige undersøgelsesdesigns og kvalitative
metoder bragt i spil i forskellige sociale interventioner og kontekster,
herunder tilgange der involverer forskellige bruger- og
praksisperspektiver. Kurset lægger op til diskussion af, hvilke typer af
analyser forskellige designs og metoder muliggør.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af deltagerbaseret holdundervisning og veksler mellem
underviserstyrede kursusaktiviteter og øvelser med kvalitative metoder
til empiriproduktion og analyse.

Prøveformer
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Pr
Prø
øveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en skriftlig case-opgave
udarbejdet af gruppen.
Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i de
studerendes produkt(er) og prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2 til 7 studerende.
Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:
2 studerende mindst 24.000 og højst 31.200 tegn inkl.
mellemrum.
3 studerende mindst 24.000 og højst 31.200 tegn inkl.
mellemrum.
4 studerende mindst 26.400 og højst 33.600 tegn inkl.
mellemrum.
5 studerende mindst 26.400 og højst 33.600 tegn inkl.
mellemrum.
6 studerende mindst 28.800 og højst 36.000 tegn inkl.
mellemrum.
7 studerende mindst 28.800 og højst 36.000 tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 35 minutter.
Ved 3 eksaminander 40 minutter.
Ved 4 eksaminander 45 minutter.
Ved 5 eksaminander 50 minutter.
Ved 6 eksaminander 55 minutter.
Ved 7 eksaminander 60 minutter. Der foretages en individuel
bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlig prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ekstern censor.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 24.000 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 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ekstern censor.

Titel

1s Pr
Projekt
ojekt I: P
Par
aradigmer
adigmer,, brug
brugerperspektiv
erperspektiver
er og k
kontekst
ontekst

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden: Teoretisk forståelse af socialpsykologiske processer og
problemstillinger i hverdagslivet, som udgør grundlaget for
sociale læreprocesser og interventioner
• Viden: Viden om og forståelse af offentlige institutioners
grundlag og virkemåde
• Viden: Viden om og forståelse af vilkår for samarbejde indenfor
og mellem offentlige institutioner samt mellem offentlige
institutioner, private virksomheder og frivillige organisationer
• Færdigheder: Identificere videnskabelige problemstillinger i
forhold til social intervention i kontekst
• Færdigheder: Læse og anvende videnskabelig litteratur på
dansk og fremmedsprog

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder: Udføre en systematisk litteratur- og
informationssøgning samt anvende videnskabelige standarder
og metoder til håndtering af referencer
• Færdigheder: Beherske kvalitative metoder i studiet af sociale
interventionsprojekter og deres kontekster
• Kompetencer: Udarbejde tværvidenskabelige
undersøgelsesdesigns og analysemodeller med baggrund i en
kritisk refleksion af forskellige psykologiske, læringsteoretiske
og sociologiske forskningsparadigmer
• Kompetencer: Håndtere udviklingen af et selvstændigt projekt
samt tilrettelægge og styre et projektforløb indenfor
paradigmer, brugerperspektiver og kontekst.
• Kompetencer: Formidling af forskningsbaseret viden om sociale
forandringsprocesser
• Kompetencer: Diskutere videnskabelige problemstillinger inden
for området med fagfæller

Overordnet indhold

De studerende arbejder med en selvvalgt problemstilling, der vedrører
social intervention.
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Problemstillingen undersøges teoretisk og praktisk på en måde, der
belyser den med
henblik på brugerperspektiver og kontekst, og placerer undersøgelsen i
forhold til den
paradigmatiske baggrund for social intervention.

Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejde

Det er en forudsætning for indstilling til eksamen, at den studerende har
deltaget i intern evaluering, samt at den studerende har udarbejdet en
læringslog, der vedlægges projektrapporten.
Ved den interne evaluering får projektgruppen gennem gensidig
konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden
vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design,
problemformulering og undersøgelse af denne. Til den interne evaluering
fremsendes en projektbeskrivelse indeholdende en indholdsoversigt /
disposition for projektet plus udvalgte afsnit på minimum 7.200 tegn og
maksimalt 24.000 tegn inkl. mellemrum. De studerende forbereder
mundtlig feedback til opponentgruppe.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Læringsloggen skal afleveres i Digital Eksamen samtidig med
projektafleveringen. Den skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt
7.200 tegn inkl. mellemrum og indeholde en målrettet og systematisk
refleksion af hvilken betydning den studerendes uddannelses- og
erfaringsmæssige baggrund har for samarbejds- og læreprocesser på de
forskellige studieelementer i semesteret.
Omprøve, hvis forudsætninger for at til gå eksamen ikke er opfyldt:
Studerende, der undtagelsesvis er forhindret i at deltage i den interne
evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af
opponentgruppens projektbeskrivelse til opponentgruppen og egen
vejleder. Den skriftlige feedback skal være på minimum 2.400 tegn og
maksimalt 4.800 tegn inkl. mellemrum. Den skriftlige feedback skal
godkendes af vejleder.

Pr
Prø
øveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et
selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i
projektrapporten. 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 og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 7 studerende.
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Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 96.000 og maksimum 103.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 146.400 og maksimum 151.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 7 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal
tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og
andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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.
For grupper af 7 studerende 135 minutter. Stave- og
formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Powerpoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.2 2. semester

2. semester
Social
Sociale
e interv
interventionsstudier
entionsstudier
Formål
Formålet med andet semester er, at de studerende gennem teoretisk og praktisk arbejde tilegner sig viden om og indsigt
i problemstillinger vedrørende tværgående samarbejde og brugerinvolvering i interventionsfeltet. Der fokuseres på at
udvikle en teoretisk, metodisk og praktisk forståelse af social intervention med sigte på, at de studerende kan håndtere,
lede og udvikle komplekse og konfliktfyldte samarbejdsprocesser samt designe sociale interventionsprojekter. På tværs
af semesterets studieaktiviteter er et særligt fokus på bruger/borgerinvolverende samarbejdsprocesser og design. Der
bygges videre på de kvalifikationer og kompetencer, som de studerende har udviklet i løbet af første semester.
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Forståelse af interventionsparadigmer og kontekster er en forudsætning for, at de studerende kan beskæftige sig
kvalificeret med bruger- og borgerinvolvering, samarbejde og design.
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
• 2s Teori III: Design, dokumentation og samarbejde (5 ECTS) (valgfrit) eller 5 ECTS studieaktivitet på øvrige fag
på RUC eller anden uddannelsesinstitution. Der skal i hvert tilfælde søges om forhåndsgodkendelse i
studienævnet, undtaget herfra er valgkurser udbudt af studienævnet.
• 2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering (5 ECTS)
• 2s Praksis I: Udvikling og ledelse i projekter (5 ECTS)
• 2s Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design (15 ECTS) eller
• 2s Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS)

Titel

2s T
Te
eori III: Design, dokumentation og samarbejde

Oversættelse af titel

2s Theory III: Design, documentation and collaboration processes

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus.

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden: Viden om de involverede aktørers psykologiske,
læringsteoretiske og sociologiske forståelser af samarbejde,
konflikt og forhandling som betingelse og ramme for social
intervention
• Viden: Viden om faktorer af betydning for opfattelser,
perspektiver og handlemuligheder hos forskellige grupper af
professionelle og brugere i samarbejds- og
interventionsprocesser

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden: Psykologisk, læringsteoretisk og organisationsteoretisk
viden om bæredygtigt design af social intervention samt om
dokumentation af sociale interventionsprocesser
• Færdigheder: Reflektere over faktorer af betydning for
opfattelser, perspektiver og handlemuligheder hos forskellige
grupper af professionelle og brugere i samarbejds- og
interventionsprocesser og projektledelse
• Færdigheder: Analysere betingelser for deltagerinvolvering i
sociale interventionsprocesser
• Kompetencer: Udvikle design og dokumentation af bruger/
borgerinddragende interventionsprojekter

Overordnet indhold

Gennem kurset skal de studerende tilegne sig teoretisk viden om
forskellige tilgange til bruger-/borgerinvolvering og samarbejdsprocesser
i social intervention. Et centralt tema vil være, hvordan social
intervention kan understøtte demokratisk deltagelse for medarbejdere
og borgere med forskellige opfattelser og handlemuligheder. Kurset
beskæftiger sig også med, implikationerne af forskellige måder at
dokumentere og evaluere brugerinvolverings- og samarbejdsprocesser.
Fokus er på betydningen af de involverede aktørers viden, interesser,
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perspektiver og handlemuligheder i sociale interventioner. Kurset giver
tillige indsigt i de juridiske og aftaleretlige problemstillinger, som
rammesætter interventionsprojekter.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger samt deltagerbaseret undervisning i hold
og veksler mellem underviserstyrede kursusaktiviteter og øvelser baseret
på cases.

Pr
Prø
øveform
Portfolioen består af tre skriftlige produkter, hvoraf nogle
udarbejdes under kursusforløbet.
Produkterne er en skriftlig individuel hjemmeopgave, slides fra
gruppepræsentation og enten et refleksionsnotat, poster eller
planche (fastlægges af den kursusansvarlige). Alle produkter ud
over den skriftlige hjemmeopgave vedlægges hjemmeopgaven
som bilag og tæller ikke med i nedenstående omgangskrav.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang på
7.200-12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form fastsættes inden kursets
begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Prøveformer

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: Bestået / Ikke bestået.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-16.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

15

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Titel

2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering

Oversættelse af titel

2s Method II: Design and collaboration facilitation

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden. Forståelse af deltageres forskellige perspektiver og
oplevelser og etablering af rammer, som understøtter et fælles
engagement
• Færdigheder: Reflektere over og anvende forskningsbaseret
viden som grundlag for design af sociale interventionsprojekter
• Færdigheder: Reflektere over deltageres forskellige
perspektiver og oplevelser
• Færdigheder: Beherske, vælge og vurdere metoder til etablering
af rammer, som understøtter et fælles engagement
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder: Beherske, vælge og vurdere metoder til bruger/borgerinvolverende social intervention samt metoder til
dokumentation heraf
• Kompetencer: Udvikle nye metoder til bruger/borgerinvolverende social intervention på et videnskabeligt
grundlag
• Kompetencer: Tage selvstændigt professionelt ansvar for
facilitering og styring af komplekse, konfliktuelle faglige og
tværfaglige samarbejder
• Kompetencer: Projektledelse i forbindelse med facilitering og
styring af komplekse, konfliktuelle faglige og tværfaglige
samarbejder

Overordnet indhold

Kursets formål er at sætte de studerende i stand til at undersøge og
forstå deltageres forskellige perspektiver og oplevelser i sociale
sammenhænge. Det er endvidere målet, at de studerende skal opnå
færdigheder i at skabe rammer, som understøtter et fælles engagement.
Kurset præsenterer forskellige eksempler på undersøgelsesdesigns og
forskningsmetoder, herunder tilgange, der involverer forskellige brugerog praksisperspektiver. Metoderne bliver bragt i spil i forskellige sociale
interventioner og kontekster.
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Kurset lægger op til refleksion over, hvordan forskningsbaseret viden kan
bringes i spil i design og udvikling af sociale interventionsprojekter. Som
led i kurset arbejdes endvidere med eksempler på facilitering af
komplekse faglige og tværfaglige samarbejder.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af deltagerbaseret undervisning i hold og veksler mellem
underviserstyrede kursusaktiviteter og øvelser.

Pr
Prø
øveform
Portfolioen består af tre skriftlige produkter, hvoraf nogle
udarbejdes under kursusforløbet.
Produkterne er en skriftlig individuel hjemmeopgave, slides fra
gruppepræsentation og enten et refleksionsnotat, poster eller
planche (fastlægges af den kursusansvarlige). Alle produkter ud
over den skriftlige hjemmeopgave vedlægges hjemmeopgaven
som bilag og tæller ikke med i nedenstående omgangskrav.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang på
7.200-12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form fastsættes inden kursets
begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.

Prøveformer

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.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-21.600 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

2s Pr
Praksis
aksis I: Udvikling og lle
edelse i pr
projekter
ojekter

Oversættelse af titel

2s Practice I: Development and management in projects

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden: Viden om økonomiske, institutionelle og politiske
logikker og interessers betydning i sociale
interventionsprocesser
• Viden: Viden om projektøkonomi i forbindelse med
interventionsprojekter
• Viden: Forståelse af hvordan betingelser i offentlige, private og
civilsamfundsmæssige kontekster har betydning for
planlægning, styring og gennemførelse af
interventionsprojekter
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder: Anvende digitale værktøjer til at understøtte
udvikling og præsentation af sociale interventionsprojekter
• Færdigheder: Formidle forskningsbaseret viden om social
intervention og diskutere professionelle og brugerrelevante
problemstillinger inden for området til specialister og ikkespecialister
• Kompetencer: Tage professionelt ansvar for selvstændigt at
kvalificere og gennemføre et fagligt og tværfagligt samarbejde
• Kompetencer: Samarbejde, projektlede og interessehåndtere
• Kompetencer: Håndtere komplekse og udviklingsorienterede
situationer på tværs af institutioner og professioner

Overordnet indhold

Kurset omhandler de betingelser i offentlige, private eller
civilsamfundsmæssige kontekster, som er nødvendige at kende for at
kunne planlægge, styre og gennemføre interventionsprojekter og sikre, at
de relevante brugere/borgere involveres. På kurset arbejdes der i praksis
med forskningsbaseret viden om, hvordan økonomiske, institutionelle og
politiske logikker og faglige interesser er på færde i sociale
interventionsprocesser. På kurset afprøves og diskuteres, hvordan disse
forskellige logikker og interesser placerer og positionerer deltagere i
samarbejdsprojekter afhængig af deres institutionelle tilknytning, vilkår
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og position. Kurset introducerer til budgethåndtering, - finansiering og
fundraising i forbindelse med interventionsprojekter. På kurset arbejdes
med case-opgaver om udvikling, styring og projektledelse af
tværinstitutionelle og/eller tværprofessionelle interventionsprojekter.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger samt deltagerbaseret undervisning.

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, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere en caseopgave
udarbejdet og mundtligt fremlagt i grupper.
- Den studerende skal i forløbet deltage i en mundtlig
fremlæggelse i grupper for panel af medstuderende,
undervisere og ekstern(e) ekspert(er) af en skriftlig
projektansøgning udarbejdet i grupper.
Prøveformer
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Titel

2s Pr
Projekt
ojekt II: Samarbejde, brug
brugerinv
erinvol
olvvering og design
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Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden: Viden om psykologiske, læringsteoretiske og
sociologiske forståelser af samarbejde, konflikt og forhandling
som betingelse og ramme for social intervention
• Viden: Viden om faktorer af betydning for opfattelser,
perspektiver og handlemuligheder hos forskellige grupper af
professionelle og brugere i samarbejds- og
interventionsprocesser
• Viden: Psykologisk, læringsteoretisk og
organisationssociologisk viden om bæredygtigt design og
dokumentation af social intervention
• Viden: iden om deltagerinvolvering samt om planlægning,
styring og gennemførelse af bruger/borgerinddragende
interventionsprojekter
• Færdigheder: Identificere videnskabelige problemstillinger i
forhold til samarbejdsprocesser i social intervention

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder: Udføre systematisk litteratur- og
informationssøgning og anvende videnskabelige standarder og
metoder til håndtering af referencer
• Færdigheder: Anvende videnskabelig litteratur på dansk og
fremmedsprog
• Færdigheder: Reflektere kritisk over betydningen af forskellige
dokumentationsformers anvendelse i sociale interventioner
• Færdigheder: Reflektere kritisk over faktorer af betydning for
opfattelser, interesser og handlemuligheder hos forskellige
grupper af professionelle og brugere i samarbejds- og
interventionsprocesser
• Kompetencer: Håndtere udviklingen af et selvstændigt projekt
samt tilrettelægge og styre et projektforløb indenfor
samarbejde, brugerinvolvering og design
• Kompetencer: Formidle forskningsbaseret viden om sociale
forandringsprocesser
• Kompetencer: Diskutere videnskabelige problemstillinger inden
for området med fagfæller

Overordnet indhold

Ud fra en selvvalgt problemstilling undersøger de studerende teoretisk
og praktisk offentlige, private eller civilsamfundsmæssige kontekster,
som har betydning for design, bruger/ borgerinvolvering og samarbejde i
interventionsprojekter.

Undervisnings- og arbejdsform
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Projektarbejde

Det er en forudsætning for indstilling til eksamen, at den studerende har
deltaget i intern evaluering, samt at den studerende har udarbejdet en
læringslog, der vedlægges projektrapporten.
Ved den interne evaluering får projektgruppen gennem gensidig
konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden
vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design,
problemformulering og undersøgelse af denne. Til den interne evaluering
fremsendes en projektbeskrivelse indeholdende en indholdsoversigt /
disposition for projektet plus udvalgte afsnit på mindst 7.200 tegn og
maksimalt 24.000 tegn. De studerende forbereder mundtlig feedback til
opponentgruppe.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Læringsloggen skal afleveres i Digital Eksamen samtidigt med
projektrapporten. Den skal være på mindst 2.400 og maksimalt 7.200
tegn og indeholde en målrettet og systematisk refleksion af hvilken
betydning den studerendes uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund
har for samarbejds- og læreprocesser på de forskellige studieelementer i
semesteret.
Omprøve, hvis forudsætninger for at til gå eksamen ikke er opfyldt:
Studerende, der undtagelsesvis er forhindret i at deltage i den interne
evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentens
projektbeskrivelse til opponenten og egen vejleder. Den skriftlige
feedback skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt 4.800 tegn inkl.
mellemrum.

Pr
Prø
øveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et
selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i
projektrapporten. 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.
Prøveformer

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 7 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 96.000 og maksimum 103.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 146.400 og maksimum 151.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
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For 5 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 7 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal
tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og
andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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.
For grupper af 7 studerende 135 minutter. Stave- og
formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Powerpoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

2s Pr
Projektorienter
ojektorienteret
et pr
praktikforl
aktikforløb
øb

Oversættelse af titel

2S: Project-oriented internship

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projektorienteret praktikforløb

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om hvordan teorier, begreber, metoder indenfor social
intervention konkret kan bruges til at beskrive, forstå,
analysere, vurdere og forandre praksis

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Udvikling af nye forståelser og ny viden i mødet mellem teorier,
metoder og begreber og de under praktikopholdet erfarede
praksisser indenfor social intervention.
• Anvende og vurdere metoder til at indsamle, vælge og beskrive
empiri samt dokumentere og vurdere virkninger af sociale
interventionsprojekter, herunder reflektere over egen rolle i
frembringelse af analysemateriale
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• Anvende teorier og metoder til løsning af praktiske
problemstillinger indenfor social intervention
• Dokumentere og evaluere virkninger af interventionsindsatser
for de berørte parter
• Reflektere over hvorledes indsigten fra praktikopholdet har
betydning for den studerendes forståelse af sociale
interventionsprocesser.
• Evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden,
færdigheder og kompetencer gennem studiet har kunnet
anvendes i arbejdet med praktikkens praksisopgaver /
problemstillinger
• Formidle forskningsbaseret viden om sociale
forandringsprocesser og diskutere videnskabelige
problemstillinger inden for området med fagfæller

Overordnet indhold

Målet med det særligt tilrettelagte projektorienterede praktikforløb er, at
den studerende opnår en praksisindsigt, som er relevant i forhold til
uddannelsens øvrige elementer.
Praktikforløbet omfatter udarbejdelse af en praktikrapport, hvor den
studerende beskriver de fagligt relevante problemstillinger, som
vedkommende har arbejdet med og reflekterer over erfarede praksisser
indenfor feltet, egen faglig læring og relationen til og mellem praksis,
forskning og videnskab indenfor feltet.

Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejde

Det er en forudsætning for indstilling til eksamen, at den studerende har
deltaget i intern evaluering, samt at den studerende har udarbejdet en
læringslog, der vedlægges projektrapporten.
Ved den interne evaluering får den studerende gennem gensidig
konstruktiv og kritisk diskussion med en anden studerende og anden
vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design,
problemformulering og undersøgelse af denne. Til den interne evaluering
fremsendes en projektbeskrivelse indeholdende en indholdsoversigt /
disposition for projektet plus udvalgte afsnit på minimum 7.200 antal
tegn og maksimalt 24.000 antal tegn inkl. mellemrum, samt forberedes
mundtlig feedback til opponenten.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Læringsloggen skal afleveres i Digital Eksamen samtidigt
med projektrapporten. Den skal være på mindst mindst 2.400 og
maksimalt 7.200 tegn og indeholde en målrettet og systematisk
refleksion af hvilken betydning den studerendes uddannelses- og
erfaringsmæssige baggrund har for samarbejds- og læreprocesser på de
forskellige studieelementer i semesteret.
Omprøve, hvis forudsætninger for at til gå eksamen ikke er opfyldt:
Studerende, der undtagelsesvis er forhindret i at deltage i den interne
evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentens
projektbeskrivelse til opponenten og egen vejleder. Den skriftlige
feedback skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt 4.800 tegn inkl.
mellemrum.
Prøveformer
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Pr
Prø
øveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport. Ved
eksamen tages der udgangspunkt i den studerendes
praktikprojektrapport og eventuelle bilag afleveret samtidig
med praktikprojektrapporten.
Prøven starter med et oplæg på baggrund af rapporten.
Oplægget efterfølges af en dialog mellem den studerende og
bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
praktikprojektrapportens fagområde(r).
Omfangskravene for praktikprojektrapporten er minimum
45.600 og maksimum 52.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Powerpoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.3 3. semester

3. semester
Social
Sociale
e interv
interventionsstudier
entionsstudier
Formål
Formålet med tredje semester er, at de studerende tilegner sig teoretisk og empirisk viden om indsatser, systemer og
politikker - og viden om, hvordan de virker og får betydning i menneskers hverdagsliv. Tredje semester kvalificerer de
studerendes kritiske forståelse af magtrelationer i social intervention. Der anvendes en case-baseret tilgang, hvor
undervisning og projektarbejde tilrettelægges som et studie af en specifik lokalitet. Der er fokus på, at de studerende
skal opnå en nuanceret teoretisk forståelse af hvilken virkning, som social intervention kan have samt metodiske og
praktiske færdigheder i at dokumentere og evaluere disse virkninger. Der er desuden fokus på forskellige forståelser af
effekt, kvalitet og produktivitet i sociale innovationsprojekter og hvordan de må ses i forhold til de kontekster, som de er
indlejret i.
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
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• 3s Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention (5 ECTS)
• 3s Teori IV: Interventioners virkninger for brugere, hverdagsliv og institutioner (5 ECTS) (valgfrit) eller 5 ECTS
studieaktivitet på øvrige fag på RUC eller anden uddannelsesinstitution. Der skal i hvert tilfælde søges om
forhåndsgodkendelse i studienævnet, undtaget herfra er valgkurser udbudt af studienævnet.
• 3s Praksis II: Virkning, kvalitet og produktivitet (5 ECTS)
• 3s Projekt III: Dokumentation, virkning og vidensdeling (15 ECTS)

Titel

3s Metode III: K
Kvvantitativ
antitative
e metoder ifm social interv
intervention
ention

Oversættelse af titel

3s Method III: Quantitative analysis methods in relation to social
intervention

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden: Viden om forskellige statistiske test og metoder til at
evaluere og måle virkninger af sociale interventioner
• Viden: Viden om kvantitative metoders rækkevidde og
begrænsninger i forhold til dokumentation og evaluering

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder: Anvende og kombinere kvantitative metoder til at
dokumentere og vurdere virkninger af sociale
interventionsprojekter
• Færdigheder: Anvende statistiske test og metoder til at
evaluere og måle virkninger af sociale interventioner
• Færdigheder: Anvende relevant software til statistisk analyse af
sociale interventioner
• Kompetencer: Udarbejde undersøgelsesdesign for komparative
analyser af sociale interventionsprojekter med henblik på
studier af indsatsernes virkning

Overordnet indhold

Kursets formål er at gøre de studerende i stand til at anvende
kvantitative metoder til at dokumentere og vurdere virkninger af sociale
interventionsprojekter. Kurset vil give en indføring i forskellige statistiske
test og metoder til at evaluere og måle virkninger af sociale
interventioner. De studerende vil lære at anvende relevant software til
statistisk analyse. I kurset lægges der ydermere vægt på, at de
studerende lærer at udarbejde undersøgelsesdesign for kvantitative og
komparative analyser af sociale interventionsprojekter med henblik på
studier af indsatsernes virkning.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af deltagerbaseret undervisning i hold og veksler mellem
undervisningsstyrede aktiviteter og øvelser, hvor de studerende lærer at
indsamle og bearbejde kvantitative data.

Prøveformer
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Pr
Prø
øveform
Gruppebaseret skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal være individualiseret.
Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.
Hjemmeopgaven skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 3 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 36.000-40.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
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Titel

3s T
Te
eori IV: Interv
Interventioners
entioners virkning
virkninger
er for brug
bruger
ere,
e, hv
hver
erdagsliv
dagsliv
og institutioner

Oversættelse af titel

3s Theory IV: The effects of interventions on users, everyday life and
institutions

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus.

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden: Viden om forskellige teoriers begrebssættelse af
subjektive, læringsmæssige og sociale aspekter af sociale
interventioner i menneskers hverdagsliv
• Viden: Viden om og forståelse af evalueringsmetoder og paradigmer
• Viden: Viden om forskellige teoretiske begrundelser for
kvantitative tilgange til evaluering af social intervention

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder: Identificere hvordan sociale interventioner virker
kvalitativt forskelligt afhængig af den hverdagslivskontekst,
som de virker i
• Færdigheder: Reflektere kritisk over muligheder og barrierer for
udveksling af erfaringer mellem interventionsprojekter
• Færdigheder: Formidle kvalificerede overvejelser om virkningen
af sociale interventioner
• Kompetencer: Tage ansvar for udviklingen af kontekstuelt
meningsfulde kvalitative og kvantitative evalueringer af sociale
interventioners virkning

Overordnet indhold

Kurset sigter mod at give de studerende en nuanceret teoretisk forståelse
af hvilken virkning social intervention kan have i menneskers hverdagsliv.
Kurset beskæftiger sig indgående med forskellige teoriers
begrebssættelse af subjektive, læringsmæssige og sociale aspekter af
social forandring. Kurset sætter de studerende i stand til at begribe og
diskutere hvordan virkningen af en given intervention tager sig kvalitativt
forskelligt ud afhængigt af den hverdagslivskontekst, som den virker i. I
forlængelse heraf omhandler kurset, hvordan interventioner
meningsfuldt kan evalueres og fortsættes i skiftende kontekster.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger og deltagerbaseret undervisning i hold.

Prøveformer

Pr
Prø
øveform
Portfolioen består af tre skriftlige produkter, hvoraf nogle
udarbejdes under kursusforløbet.
Produkterne er en skriftlig individuel hjemmeopgave, slides fra
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gruppepræsentation og enten et refleksionsnotat, poster eller
planche (fastlægges af den kursusansvarlige). Alle produkter ud
over den skriftlige hjemmeopgave vedlægges hjemmeopgaven
som bilag og tæller ikke med i nedenstående omgangskrav.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang på
7.200-12.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form 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.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 14.400-16.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

3s Pr
Praksis
aksis II: Virkning, kv
kvalitet
alitet og pr
produktivitet
oduktivitet

Oversættelse af titel

3s Practice II: Effect, quality and productivity

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk
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Type

Obligatorisk

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden: Viden om forskellige metoder til produktivitets- og
kvalitetsfremme i interventionsprojekter og deres
organisatoriske kontekst
• Viden: Viden om og forståelse af hvordan forskellige former for
virknings-, kvalitets- og produktivitetsfremme har betydning for
sociale interventionsprojekters indhold og rækkevidde
• Viden: Viden om forskellige tilgange til evidens og
dokumentation i arbejdet med virkning, kvalitet og
produktivitet i sociale interventioner
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder: Kvalificere institutionelle produktivitetslogikker
• Færdigheder: Formidle forskningsbaseret viden om social
intervention
• Kompetencer:Tage ansvar for udviklingen af nye metoder til
dokumentation, monitorering og evaluering af
interventionsprojekter
• Kompetencer: Lede professionelles udvikling af forståelse af
kvalitet i sociale interventioner
• Kompetencer: Lede diskussioner af professionelle og
brugerrelevante problemstillinger inden for området med
specialister og ikke-specialister

Overordnet indhold

Kurset sigter mod at udvikle de studerendes teoretiske og praktiske
forståelse for virknings-, kvalitets- og produktivitetsfremme, og hvordan
sådanne styringsambitioner har betydning for sociale
interventionsprojekters indhold og rækkevidde. Kurset arbejder med
cases som eksemplificerer forskellige former for effekt-, kvalitets- og
produktivitetsfremme.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger og deltagerbaseret undervisning i hold.

Pr
Prø
øveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en poster udarbejdet af
gruppen.

Prøveformer

Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i de
studerendes produkt(er) og prøven foregår som en dialog med
afsæt i et mundtligt oplæg fra de studerende.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2 til 7 studerende.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 35 minutter.
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Ved 3 eksaminander 40 minutter.
Ved 4 eksaminander 45 minutter.
Ved 5 eksaminander 50 minutter.
Ved 6 eksaminander 55 minutter.
Ved 7 eksaminander 60 minutter. Der foretages en individuel
bedømmelse af den enkelte studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlig prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ekstern censor.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 24.000 og
maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ekstern censor.

Titel

3s Pr
Projekt
ojekt III: Dokumentation, virkning og vidensdeling

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden: Viden om forskellige psykologiske, læringsteoretiske og
sociologiske forståelser af, hvilke faktorer der har betydning for
virkningen af sociale interventioner

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden: Viden om kvantitative metoders potentiale og
begrænsninger til dokumentation og evaluering af sociale
interventioner
• Viden: Viden om og forståelse af forskellige institutionelle,
professionelle og/ eller bruger-perspektivers og interessers
betydning for vidensdeling
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• Færdigheder: Identificere videnskabelige problemstillinger i
relation til virkninger af social intervention
• Færdigheder: Integrere den teoretiske forståelse i specifikke
interventionsområder og interventionsformer
• Færdigheder: Anvende videnskabelig litteratur på dansk og
fremmedsprog
• Færdigheder: Anvende kvantitative data eller metoder til at
dokumentere eller måle eller vurdere virkninger af sociale
interventionsprojekter
• Kompetencer: Formidle forskningsbaseret viden om sociale
forandringsprocesser
• Kompetencer: Diskutere videnskabelige problemstillinger
indenfor området med fagfæller

Overordnet indhold

De studerende skal ud fra en selvvalgt problemstilling undersøge
teoretisk og praktisk relevante aspekter at sociale forandringsprocesser
og hvorledes disse kan dokumenteres eller vurderes kvantitativt. Valget
af kvantitativ empiri eller metode skal diskuteres.

Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejde

Det er en forudsætning for indstilling til eksamen, at den studerende har
deltaget i intern evaluering, samt at den studerende har udarbejdet en
læringslog, der vedlægges projektrapporten.
Ved den interne evaluering får projektgruppen gennem gensidig
konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden
vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design,
problemformulering og undersøgelse af denne. Til den interne evaluering
fremsendes en projektbeskrivelse indeholdende en indholdsoversigt /
disposition for projektet plus udvalgte afsnit på minimum 7.200 antal
tegn og maksimalt 24.000 antal tegn inkl-. mellemrum, samt forberedes
mundtlig feedback til opponentgruppe.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Læringsloggen skal afleveres i Digital Eksamen samtidigt
med projektrapporten. Den skal være på mindst 2.400 tegn og
maksimalt 7.200 tegn og indeholde en målrettet og systematisk
refleksion af hvilken betydning den studerendes uddannelses- og
erfaringsmæssige baggrund har for samarbejds- og læreprocesser på de
forskellige studieelementer i semesteret.
Omprøve, hvis forudsætninger for at til gå eksamen ikke er opfyldt:
Studerende, der undtagelsesvis er forhindret i at deltage i den interne
evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentens
projektbeskrivelse til opponenten og egen vejleder. Den skriftlige
feedback skal være på minimum 2.400 tegn og maksimalt 4.800 tegn inkl.
mellemrum.

Prøveformer

Pr
Prø
øveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
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Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et
selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i
projektrapporten. 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 og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 7 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 96.000 og maksimum 103.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 146.400 og maksimum 151.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 7 studerende minimum 177.600 og maksimum 184.800 antal
tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og
andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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.
For grupper af 7 studerende 135 minutter. Stave- og
formuleringsevnen i projektrapporten indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Powerpoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

32

2.4 4. semester - spe
special
cialet
et

• Speciale (30 ECTS)

Titel

Spe
Special
ciale
e

Oversættelse af titel

Master Thesis

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Speciale

ECTS-normering

30 ECTS

• Viden om de videnskabsteoretiske diskussioner, der knytter sig
til problemstillingen og de valgte teoretiske og metodiske
tilgange
• Viden om de anvendte teorier og begrebers forklaringskraft
• Argumentere for valg af den anvendte litteratur
• Udføre en systematisk litteratur- og informationssøgning
• Anvende videnskabelige standarder og metoder til håndtering
af referencer
• Videnskabeligt begrunde de valgte teoretiske og metodiske
tilgange i forhold til problemstillingen
• Forholde sig selvstændigt og kritisk de anvendte teorier og
metoder
• Analysere og behandle specialeemnet
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Drage klare, sammenhængende og selvstændige konklusioner
på grundlag af de gennemførte undersøgelser og analyser af
problemstillingen
• Vurdere eventuelle konsekvenser eller indebyrd af specialets
konklusion
• Selvstændigt identificere og formulere en relevant
problemstilling vedrørende et selvvalgt specialeemne
• Udarbejde en videnskabeligt struktureret rapport over det
selvvalgte specialeemne
• Argumentere og formidle skriftligt på videnskabeligt niveau
• Selvstændigt at igangsætte et fagligt relevant
undersøgelsesforløb
• Tilrettelægge, styre og gennemføre en undersøgelse baseret på
videnskabelige teorier og metoder
• Selvstændigt varetage egen faglige udvikling
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Specialearbejdet har teoretisk og empirisk afsæt i konkrete
problemstillinger som vedrører forarbejde, design, gennemførelse,
dokumentering, evaluering, brugerinvolvering eller tværsående
samarbejde i forbindelse med social intervention. Specialet skal relatere
sig til eller direkte involvere konkrete forandringsprocesser.

Overordnet indhold

I specialet kan beskrivelse og redegørelse for konkrete
interventionsdesign udgøre en del af specialets produkt, ligesom
specialets eventuelle empiri kan genereres på grundlag af de(n)
studerendes aktive involvering i sociale interventionsprojekter.
Specialet repræsenterer primært en progression i dybden i behandlingen
af problemstillinger og kravene til akademisk kvalitet og selvstændig
kritisk analyse og vurdering. De studerende vælger derfor selv, hvilke af
ovennævnte typer af problemstillinger de udforsker.

Undervisnings- og arbejdsform

Specialearbejdet foregår som udgangspunkt i grupper. De studerende
kan vælge at gennemføre specialearbejdet individuelt.

Pr
Prø
øveform
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 2-3 studerende.
Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 132.000-151.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 182.400-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 182.400-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
Prøveformer
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv 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.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse med en vægtning
på 5 procent.
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
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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. De(n) studerende starter prøven med
et oplæg (3-5 min pr. studerende), hvorefter prøven foregår som
en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor. Der
kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige
område(r), der relaterer sig til specialet.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 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
med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.

3. Gener
Generell
elle
e bestemmelser
3.1 Merit
Studienævnet vil, på baggrund af ansøgning om merit eller forhåndsmerit fra den studerende, fagligt vurdere om
uddannelseselementer, der indgår i en 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 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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3.2 Mobilitet - udlandsophol
udlandsophold
d og pr
projektorienter
ojektorienteret
et pr
praktikforl
aktikforløb
øb
Udlandsophol
Udlandsophold
d
En studerende kan søge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre et studieophold i udlandet, som
træder i stedet for enkelte dele af det ordinære uddannelsesforløb. Nærmere regler fremgår af universitetets
hjemmeside.
Studienævnet anbefaler, at udlandsopholdet placeres på 2. semester.
Pr
Projektorienter
ojektorienterer
eret
et pr
praktikforl
aktikforløb
øb
En studerende kan søge studienævnet om godkendelse af et projektorienteret praktikforløb. Forløbet skal godkendes
inden den studerende påbegynder praktikforløbet. Studienævnet skal ved godkendelse sikre, at praktikforløbet ikke
hindrer den studerende i at gennemføre uddannelsen på normeret tid. Nærmere regler fremgår af universitetets
hjemmeside.
Studienævnet anbefaler, at praktikken placeres på 2. semester.
Praktik kan kun forekomme én gang i løbet af uddannelsen.

3.3 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.

3.4 FFaglig
aglige
e udv
udvæl
ælg
gelseskriterier
Hvis der er flere studerende, der ønsker at gennemføre et givent kursus m.m., end der er pladser, benyttes følgende
udvælgelseskriterier:
Lodtrækning

3.5 Andr
Andre
e bestemmelser
Generelle bestemmelser vedr. tilmelding, eksamen, prøver og anden bedømmelse findes i universitetets Fælles
uddannelsesregler, Eksamensbekendtgørelsen og Karakterskalabekendtgørelsen mv...

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

4.2 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,
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5. Godk
Godkendelse
endelse
5.1 Godk
Godkendt
endt af studienæ
studienævnet
vnet
Studienævn for Social Intervention & Socialt Entreprenørskab den 09.12.2019.
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

5.2 Ov
Over
erg
gangsr
angsregl
egler
er
1. semester
Teorikursus 1 “Sociale interventioner i hverdagslivskontekster” ændres til "1s Teori I: Brugerperspektiver og
hverdagslivskontekster"
Teorikursus 2 “Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster for social intervention” ændres til "1s Teori II:
Samfundsmæssige og forvaltningsmæssige kontekster"
Metodekursus 1 “Tværfaglige studier af social intervention i kontekst” ændres til "1s Metode I: Tværfaglige,
kontekstualiserede undersøgelser"
Projekt ”Paradigmer, brugerperspektiver og kontekst” ændres til "1s Projekt I: Paradigmer, brugerperspektiver og
kontekst"
2. semester
Teorikursus 3” Design-, dokumentations- og samarbejdsprocesser i social intervention og brugerinvolvering” ændres til
"2s Teori III: Design, dokumentation og samarbejde (valgfrit)"
Praksiskursus” Praktiske færdigheder i udvikling, styring og ledelse af projekter” ændres til "2s Praksis I: Udvikling og
ledelse iaf projekter"
Metodekursus 2 ”Design og dokumentation af social intervention samt facilitering af samarbejdsprocesser og
brugerinvolvering” ændres til "2s Metode II: Design og samarbejdsfacilitering"
Projekt “Samarbejde, brugerinvolvering og design” ændres til "2s Projekt II: Samarbejde, brugerinvolvering og design"
3. semester
Valgkursus 1: Teorikursus “Social interventions virkninger i forhold til brugere, hverdagsliv og institutionelle kontekster”
ændres til "3s Teori IV: Interventioners virkninger for brugere, hverdagsliv og institutioner (valgfrit)"
Valgkursus 2: Praksiskursus “Effekt-, kvalitets- og produktivitetsfremme i sociale interventionsprojekter” ændres til "3s
Praksis II: Virkning, kvalitet og produktivitet"
Metodekursus 3” Kvantitative metoder som redskab til at analysere virkninger af social intervention” ændres til "3s
Metode III: Kvantitative metoder ifm social intervention"
Projekt ændres til "3s Projekt III: Dokumentation, virkning og vidensdeling".
For studerende, der er optaget 1. september 2017 eller tidligere er, kurserne K3s Teori IV samt K3s Praksis II valgkurser.

5.3 Godk
Godkendt
endt af rrektor
ektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
24. marts 2020
.
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