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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 er en tværfaglig uddannelse, som består af studier af 2 fag: Informatik og Sundhedsfremme &
Sundhedsstrategier. Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.scient. i Informatik og
Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier
Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Informatics and Health Promotion and Strategies

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:
design og implementering af it-anvendelser i komplekse sammenhænge med udvikling af nye sundhedsløsninger.
Uddannelsens fokus er at give kandidaten kompetencer til at tilrettelægge, styre og planlægge et it-dviklingsprojekt
med fokus på udvikling, tilpasning og implementering af it-baserede løsninger inden for sundhedstilbud,
sundhedsplanlægning og sundhedsledelse.
Uddannelsens fokus er at give kandidater kompetencer til at anvende state-of-the-art metoder og teknikker til analyse
og design af it-løsninger og it-anvendelser, samt til kritisk og systematisk at kunne sætte sig ind i nye
informationsteknologiske fagområder. Den studerende vil få kompetencer til at være både forandringsagent og
brobygger mellem brugere, beslutningstagere, udviklere og leverandører af it-løsninger inden for sundhedsområdet med
fokus på data og datahåndtering, innovation og projektledelse.
Uddannelsen kvalificerer til at arbejde inden for:
it-branchen som forretningskonsulent, ”business analyst”, organisatorisk implementeringskonsulent eller projektleder
samt i private og offentlige virksomheder og organisationer, hvor indsigt i sundhedsløsninger, organisationer og
institutioner der arbejder med sundhed, sygdom, behandling, omsorg og rehabilitering er væsentlig

Viden:
• Forskningsbaseret viden om teorier og metoder til analyse, design og implementering af IT-anvendelser,
herunder systemudviklingsmetoder og principper, IT-arkitektur, nye innovative IT-anvendelser, som produkt,
service eller proces i komplekse sammenhænge, funktionelt, socialt, organisatorisk, kulturelt eller
informationsstrukturelt samspil mellem IT-løsning og brug.
• Avanceret viden om udvalgte specialiserede Informatik-områder, som er baseret på højeste internationale
forskningsniveau.
• Viden om videnskabelige problemstillinger i skæringsfeltet mellem Informatik og Sundhedsfremme &
Sundhedsstrategier.
• Forskningsbaseret viden om forskellige sundhedsbegreber og deres betydning for udviklingen af ITsundhedssystemer.
• Forskningsbaseret indsigt i informatik og It- systemer som understøttende for analyse, planlægning, evaluering
og facilitering af sundhedsfremmetiltag og Sundhedsstrategier.
• Indsigt i forhold, der fremmer sundhed i specifikke kontekster og forståelse for den komplekse baggrund
herfor, herunder betydninger af køn, klasse, alder og etnicitet.

Færdigheder:
• At kunne forholde sig kritisk til, at vælge og anvende metoder og teknikker til analyse, design og
implementering af it-anvendelser.
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• At kunne designe avancerede it-løsninger med brug af hensigtsmæssige, state-of-the-art komponenter.
• At kunne foretage analyse, design, planlægning og evaluering af IT-systemer og IT-anvendelser i uddannelse
og undervisning.
• At kunne identificere videnskabelige problemstillinger, i relation til analyse, design og implementering af itanvendelser.
• At kunne formulere en faglig begrundet problemstilling i skæringsfeltet mellem Informatik og
Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier.
• At kunne formidle forskningsbaseret viden om Informatik og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier og
diskutere professionelle it-faglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag med både fagfæller og ikkespecialister.
• At kunne anvende epidemiologien som videnskabeligt værktøj i relation til sundhed.
• At kunne udvælge og anvende relevante teorier og metoder til analyse af Sundhedsfremme &
Sundhedsstrategier indenfor området IT og sundhedstilbud, sundhedsplanlægning og sundhedsledelse.

Kompetencer:
• Kan arbejde med IT-faglige problemstillinger i relation til design, innovation og implementering af ITanvendelser både selvstændigt og i teams.
• Kan tilrettelægge, planlægge og styre et IT-udviklingsprojekt, der er komplekst og forudsætter nye
løsningsmodeller.
• Kan selvstændigt igangsætte og gennemføre IT-udviklingsarbejde med tværfagligt samarbejde og påtage sig
professionelt ansvar.
• Kan systematisk og kritisk sætte sig ind i nye informatik fagområder og herved selvstændigt kunne tage ansvar
for egen faglig udvikling og specialisering inden for Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier.
• Kan selvstændig og teoretisk begrundet formulering og tilrettelæggelse af udviklingsprojekter relateret til
området IT og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier’.
• Kan foretage kritisk analyse og vurdering af Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier og IT-baserede
problemstillinger i et deltagerorienteret perspektiv.
• Kan foretage kritisk vurdering af ny forskningsbaserede teorier, metoder og resultater indenfor uddannelsens
område.

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

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

1.5 Adg
Adgangskr
angskrav
av
Fremgår af universitetets hjemmeside.

1.6 Studienæ
Studienævn
vn og censork
censorkorps
orps
Uddannelsen hører under studienævn for Studienævn for Datalogi og Informatik.
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Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Datalogi. Uddannelseselementer for Sundhedsfremme &
Sundhedsstrategier hører under censorkorpset for Folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser.

1.7 Ho
Hovvedomr
dområdetilknytning
ådetilknytning
Uddannelsen hører under det Det naturvidenskabelige hovedområde.
Uddannelseselementerne for Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier hører under det Det
sundhedsvidenskabelige hovedområde.

2. Uddannelsens forl
forløb
øb
2.1 1. semester

Formål
Semesteret har til formål at den studerende skal tilegne sig mere dybtgående viden om kerneområder inden
for Informatik: systemudvikling; implementering, herunder forandringsledelse; evaluering af it-anvendelser; it-sikkerhed.
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
• Informatik kerneområder (Mandatory Core Topics – Informatics) (Informatik (10 ECTS)
• Valgfrit kursus (Informatik) (5 ECTS)
• Projektportfolio (15 ECTS)

Titel

Informatik k
kerne
erneomr
områder
åder (Mandatory Cor
Core
eT
Topics
opics –
Informatics) (Informatik

Oversættelse af titel

Mandatory Core Topics – Informatics

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden:
• Viden om centrale teorier inden for kernefagområderne
• Viden om kernefagområdernes teknikker til analyse af
komplekse brugssituationer
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Et samlet overblik over og forståelse af de generelle principper
bag de systemer af programmel og maskinel som indgår i en
moderne computer, og brugerens interaktion hermed
• Færdigheder:
• Vælge og anvende hensigtsmæssige metoder og teknikker fra
fagområdet til analyse af komplekse brugssituationer
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• Vælge og anvende hensigtsmæssige metoder og teknikker til
design af IT-anvendelser, som er innovative og tilpasset
brugernes behov og kompetencer
• Kompetencer:
• Kunne arbejde med IT-relaterede problemstillinger, både
selvstændigt og i teams
• kritisk og systematisk sætte sig ind i nye tilgange inden for
fagområdet og herved selvstændigt kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling

Kerneområder inden for Informatik udgøres af emnerne systemudvikling,
implementering, herunder forandringsledelse, evaluering af ITanvendelser og IT sikkerhed.
Overordnet indhold

Kurset indeholder en præsentation og kritisk diskussion samt afprøvning
af viden inden for centrale områder for hvert af disse emner.
Det konkrete indhold fremgår af study.ruc.dk.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger med øvelser eller holdundervisning mm.

Pr
Prø
øveform
Individuel mundtlig prøve uden forberedelse.
Prøven tager sit udgangspunkt i et spørgsmål, der trækkes ved
begyndelsen af prøven.
Prøven foregår som en dialog..
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Prøveformer

Eksaminationstid inkl. udtrækning og votering: 30 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Val
algfrit
gfrit kursus (Informatik)

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
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• Viden:
• Viden om et afgrænset emneområde inden for Informatik.
• Et samlet overblik over og forståelse af de generelle principper
bag områdets teori, metoder og teknologiske løsninger.
• Færdigheder:
• Vælge og anvende hensigtsmæssige metoder og teknikker fra
fagområdet.
• Kompetencer:
• Kunne arbejde med it-relaterede problemstillinger, både
selvstændigt og i teams.
• Kritisk og systematisk sætte sig ind i nye tilgange inden for
fagområdet og herved selvstændigt kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling.

Overordnet indhold

Med det valgfri emne har den studerende muligheder for at specialisere
sig inden for et specifikt emneområde, hvor den studerende tilegner sig
viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at kunne omsætte
teorier, metoder og løsningsideer til egen praksis i relation til design og
implementering af IT-anvendelser.
Emneområderne er f.eks. it-strategi, Iit-projektledelse, Sourcing af itprojekter, it- og enterprisearkitektur, Design og innovation i itorganisationer.

Normalt holdundervisning, dvs. en blanding af læreroplæg,
studenteroplæg og praktisk arbejde med konkrete opgaver.
Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsning med øvelser.
Fremgår af beskrivelsen i study.ruc.dk.

Pr
Prø
øveform 1
Individuel mundtlig prøve baseret på en bunden opgave.
Prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Prøveformer

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48,000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
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Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Pr
Prø
øveform 2
Individuel mundtlig prøve uden forberedelse.
Prøven tager sit udgangspunkt i et spørgsmål, der trækkes ved
begyndelsen af prøven.
Prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Eksaminationstid inkl. udtrækning og votering: 20 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Pr
Prø
øveform 3
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 48,000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 21 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Den normerede arbejdstid er 3 dage. Andre prøver kan derfor
forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Pr
Projektpor
ojektporttfolio (Informatik)

Oversættelse af titel

Project Portfolio

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Projekt
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ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
• Dybdegående viden om de teoretiske, metodiske og praktiske
muligheder og problemer, der knytter sig til systemudvikling
med anvendelse af specifikke modeller fra kerneområderne
eller valgfrit emne.
• Færdigheder:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Beskrive og reflektere over et selvstændigt udført arbejde, hvor
en kompleks problemstilling behandles under anvendelse af
relevante løsningsmodeller, definere og motivere en udvalgt
løsningsmodel, samt selvstændigt planlægge og gennemføre
løsning ved brug af relevant videnskabelig litteratur på højt
fagligt niveau.
• Behersker begreber, teori og metode baseret på litteratur og
kan anvende disse på reflekteret vis til løsning af konkrete
informatiske problemer.
• Kompetencer:
• Beherske it-udviklingssituationer, der er komplekse, og som
forudsætter nye løsningsmodeller.

Overordnet indhold

De studerende udvikler i grupper sin egen projektportfolio.

En projektportfolio er en samling af arbejder (tekster, programkode,
modeller af data, arkitektur) på forskellige abstraktionslag knyttet til
praktisk værkstedsorienteret eller øvelsesarbejde.
Undervisnings- og arbejdsform

Emnerne herfor er valgfrie, dog således at mindst tre af kerneområderne
er dækket.
Kerneområder inden for Informatik udgøres af emnerne systemudvikling,
implementering, herunder forandringsledelse, evaluering af ITanvendelser og it-sikkerhed.

Pr
Prø
øveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektportfolio, der indeholder en hovedrapport med
refleksionsdokument og eventuelle udvalgte arbejder, samt
udvalgte yderligere arbejdsprodukter som bilag.. I prøven indgår
individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant
for problematikken belyst i projektportfolioen. Hvert individuelt
oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De
individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de
studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektportfolioen faglige område.
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Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektportfolioen og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektportfolioen skal for:
- 2 studerende have et samlet omfang på 4.800-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et samlet omfang på 4.800-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et samlet omfang på 4.800-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et samlet omfang på 4.800-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et samlet omfang på 4.800-48.000 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 60 minutter.
Ved 3 eksaminander 75 minutter.
Ved 4 eksaminander 90 minutter.
Ved 5 eksaminander 105 minutter.
Ved 6 eksaminander 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektportfolioen indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.2 2. semester

2. semester
Sundhe
Sundhedsfr
dsfremme
emme & Sundhe
Sundhedsstr
dsstrategier
ategier
Formål
Semesteret har til formål at videreudvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer indenfor
sundhedsfremme og sundhedsstrategier, her med fokus på en kontekstuel ramme. Der sigtes mod at opnå en
forskningsbaseret viden om sundhed og sundhedsfremme som medbestemt af de sociokulturelle, materielle og
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stedbundne vilkår i specifikke kontekster. I fokus står sammenhænge mellem de sociale, materielle, kulturelle og
politiske faktorer, der fremmer eller hæmmer sundhed samt viden om teorier og metoder til at analysere disse
sammenhænge. Til brug herfor skal semesteret opbygge forskningsbaseret viden om sundhedsfremmepolitik, -planer og
interventioner, og epidemiologisk tænkning og grundbegreber i kritisk refleksion af anvendelsen heraf.
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
• Sundhed i kontekst og sundhedspolitik – teorier og analyser (10 ECTS)
• Kvantitativ metode og epidemiologi (5 ECTS)
• Projekt: Sundhedsfremme og sundhedsstrategier (15 ECTS)

Titel

Sundhe
Sundhed
dik
kontekst
ontekst og sundhe
sundhedspolitik
dspolitik – te
teorier
orier og anal
analyser
yser

Oversættelse af titel

Health in context and health policies - theories and analyses

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden om kontekstuelle vilkår som rammesættende for
sundhed, sundhedsfremme og sundhedsstrategier
• Viden om forskellige centrale teoretiske positioner i relation til
sundhed, sundhedsfremme og sundhedsstrategier og deres
udsagnskraft i forhold til at forstå sundhed i kontekst
• Viden om aktuelle og centrale politiske og institutionelle
forudsætninger for sundhed, sundhedsfremme og
sundhedsstrategier
• Kunne identificere og analysere på sundhedsproblemstillinger i
forskellige kontekster og ud fra forskellige sundhedsteoretiske
begreber og positioner
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kunne analysere og vurdere forskellige politiske og
institutionelle vilkår for sundhedsstrategier og diskutere disse i
lys af aktørers hverdagsliv
• Kunne analysere og reflektere effekter og konsekvenser af
etablerede sundhedsstrategier på et videnskabeligt grundlag
• Kunne selvstændigt anvende sin viden og sine færdigheder til
at forholde sig aktivt og kritisk til aktuelle
sundhedsproblemstillinger og de politiske og institutionelle
vilkår der gør dem aktuelle Kunne analysere og diskutere
sundhedsproblemstillinger i specifikke kontekster på et
teoretisk grundlag
• Kunne på et reflekteret, sundhedsvidenskabeligt grundlag
analysere og perspektivere mødet mellem borgere og
sundhedsinstitutioner

Overordnet indhold

Kurset skal give de studerende en forståelse for centrale teoretiske
positioner i relation til sundhed, sundhedsfremme og sundhedsstrategier.
Kurset skal også give de studerende en forståelse for kontekstuelle vilkår
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som fx hverdagsliv, institutioner og politikkers betydning for
sundhedsfremmende indsatser, interventioner og strategier. Der sigtes
mod at opnå en grundig forskningsbaseret viden om sundhed,
sundhedsfremme og sundhedsstrategier som medbestemt af
sociokulturelle, materielle og stedbundne vilkår. I fokus står
sammenhænge mellem de sociale, materielle og politiske faktorer, der
fremmer og/eller hæmmer sundhed samt viden om centrale human-,
samfunds- og sundhedsvidenskabelige teorier og positioner til at
analysere disse sammenhænge.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger med gruppearbejde, case-arbejde, studenteroplæg og
plenumdiskussioner.
Den studerende forventes at deltage i de med undervisningen forbundne
aktiviteter (.f.eks. diskussioner og øvelser).

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 19.200 og
maksimum 21.600 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Prøveformer

Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset.
Afleveringstidspunktet vil fremgå af universitets hjemmeside.
Den normerede arbejdstid er 70 timer. Andre prøver kan derfor
forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Kvantitativ metode og epidemiol
epidemiologi
ogi (Sundhe
(Sundhedsfr
dsfremme
emme &
Sundhe
Sundhedsstr
dsstrategier)
ategier)

Oversættelse af titel

Quantitative methods and epidemiology

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om epidemiologisk tænkning og metode samt
grundlæggende begreber.
• Viden om statistiske begreber og metoder samt deres
anvendelse indenfor epidemiologien.
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• Viden om epidemiologien som videnskabeligt værktøj i relation
til sundhed.
• Kritisk at kunne vurdere anvendelsen af epidemiologien i
undersøgelser af befolkningens sundhed.
• Kritisk at kunne forholde sig til betydningen af design af
epidemiologiske undersøgelser, og efterfølgende anvendelse i
relation til sundheds-fremme.
• Kunne anvende kvantitative analyser af epidemiologiske data
• At kunne forholde sig kritisk til videnskabelige epidemiologiske
undersøgelser
• Skal kunne inddrage kvantitative metoder i analysen af
sundhedsfaglige problemstillinger
• At kunne relativere epidemiologisk viden i forhold til andre
videnskabsfelter indenfor sundhedsfremmefeltet.
• Skal kunne inddrage statistisk værktøj til analyse af
epidemiologiske data

• Kurset er delt i to dele der komplementerer hinanden. Første
del behandler kvantitativ metode, herunder anvendelsen af
statistik. Anden del af kurset omfatter kvantitativ metode til
belysning af epidemiologiske problemstillinger i et kritisk
perspektiv, herunder hvordan kvantitativ metode anvendes til
at vurdere data fra epidemiologiske undersøgelser.
Formålet med kurset er at give de studerende:
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Indføring i anvendelsen af epidemiologisk metode, herunder
statistisk kvantificering og analyse af data.
• Kendskab til grundbegreber såsom incidens, prævalens,
middellevetid, dødelighed, odds ratio, relativ risiko, bias,
normal fordeling, randomisering, population osv.
• En kritisk forståelse for brugen af epidemiologien i relation til
befolkningens sundhed, og til brugen af naturvidenskaben som
eksakt videnskab i forhold til beskyttelse af befolkningens
sundhed.

Forelæsninger, dialog, fremlæggelser og øvelser.

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse.
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
• Mindst 80 % deltagelse i kursets studieaktiviteter
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse forstås:
• Deltagelse i kursets diskussioner og øvelser samt i
gruppearbejdet med det skriftlige oplæg til den afsluttende
prøve.
Ved ikke tilfredsstillende deltagelse er omprøve en skriftlig stedprøve.
Stedprøven har et omfang af 4 timer.
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Stedprøven skal afprøve den studerendes beherskelse af hele kursets
pensum.

Pr
Prø
øveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en rapport udarbejdet af
gruppen.
Prøven indledes med at at hvert medlem af gruppen trækker et
spørgsmål, som skal besvares individuelt, hvorefter prøven
foregår som samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 4-8 studerende.

Prøveformer

Det skriftlige produkt skal for:
- 4 studerende have et omfang på 9.600-19.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 9.600-19.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 12.000-21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 14.400-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 8 studerende have et omfang på 14.400-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 4 eksaminander 45 minutter.
Ved 5 eksaminander 60 minutter.
Ved 6 eksaminander 75 minutter.
Ved 7 eksaminander 90 minutter.
Ved 8 eksaminander 105 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-19.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
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indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Sundhe
Sundhedsfr
dsfremme
emme og sundhe
sundhedsstr
dsstrategier
ategier (Sundhe
(Sundhedsfr
dsfremme
emme &
Sundhe
Sundhedsstr
dsstrategier)
ategier)

Oversættelse af titel

Health promotion and health strategies: Project report

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om sundhed, som medbestemt af en del af de
sociokulturelle, politiske og stedbundne vilkår og processer i en
specifik kontekst.
• Viden om sundhedsfremmestrategier i en specifik kontekst.
• Viden om og forståelse af de teorier, begreber og metoder,
såvel kvalitative som kvantitative, der kan anvendes i
tværfaglige og helhedsorienterede analyser heraf.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kunne identificere sundhedsproblemstillinger i en specifik
kontekst.
• Kunne udvælge, anvende og reflektere over relevante teorier og
kvalitative og kvantitative metoder i relation til den valgte
problemstilling om sundhed i kontekst.
• Kompetence til at kunne analysere, diskutere og perspektivere
sundhedsproblemstillinger i en specifik kontekst på baggrund
af relevante teorier og metoder.
• Kompetence til at kunne evaluere procesforløbet i
projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri.

Overordnet indhold

Projektet skal indeholde en selvstændig afgrænset og motiveret
problemstilling i relation til sundhed, sundhedsstrategier eller
sundhedsfremme i en specifik kontekst. Projektet skal belyse psykiske,
sociokulturelle, samfundsmæssige eller politiske vilkår af betydning for
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denne problemstilling med et selvvalgt og begrundet perspektiv på den
problemstilling, der undersøges. Der skal gennemføres en selvstændig
analyse, hvor der er reflekteret over videnskabsteoretisk perspektiv samt
teoretisk, metodisk og empirisk grundlag for det projekt, og for den
vidensproduktion analysen kan lede frem til.

Undervisnings- og arbejdsform

Der udarbejdes projekt i grupper med 2-6 studerende. For at kvalificere
projektet og refleksionsevne indgår der i projektarbejdsforløbet en intern
evaluering, hvor de studerende fremlægger eget arbejde og giver respons
på en anden gruppes arbejde, samt modtager respons fra den anden
gruppe og begge gruppers vejledere.

Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have
deltaget i intern evaluering. Ved den interne evaluering får
projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en
opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at opkvalificere
projektets samlede design, problemformulering og besvarelse af denne.
Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse der skal
have et omfang på minimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum og må
have et omfang på maksimalt 48.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver,
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg.. Mundtlig feedback forberedes til
opponentgruppen.
Omprøve:
Studerende, der ikke deltager i den interne evaluering, skal aflevere en
skriftlig feedback af opponentgruppens projektbeskrivelse til
opponentgruppen og egen vejleder. Den skriftlige feedback skal have et
omfang på minimum 2.400 antal tegn inkl. mellemrum og må have et
omfang på maksimalt 4.800 antal tegn inkl. mellemrum. Vejlederen
vurderer, om den afgivne feedback er tilfredsstillende.

Pr
Prø
øveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport og eventuelt supplerende materiale. I prøven
indgår individuelle oplæg inden for et af eksaminator udvalgt
emne, der meddeles de studerende senest 5 hverdage inden
prøven. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en
varighed på op til 7 minutter. De individuelle oplæg efterfølges
af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med
udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for hele det
faglige område, der relaterer til projektrapporten.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
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Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 110.400 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 132.000 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 151.200 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 172.800 og maksimum 182.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 172.800 og maksimum 182.400 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
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.3 3. semester

3. semester
Informatik og Sundhe
Sundhedsfr
dsfremme
emme & Sundhe
Sundhedsstr
dsstrategier
ategier
Formål
3. semester har til formål at udbygge den studerendes viden inden for Informatik og Sundhedsfremme &
Sundhedsstrategier. Gennem kursusarbejdet på Informatik understøttes den studerendes specialisering i informatik. På
faget sundhedsfremme og sundhedsstrategier sigtes mod at de studerende opnår kompetence til at kunne analysere,
diskutere og perspektivere sundhedsfremmende indsatser i en specifik kontekst på baggrund af relevante teorier og
metoder. De studerende opnår indsigt i forskellige tematiseringer i studiet af forandringsprocesser i mødet mellem
borgere/patienter, institutioner, ekspertsystemer, teknologier, professioner eller kulturer samt i de etiske aspekter af
sundhedsfremmeindsatser.
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer

17

Informatik

• To valgfrie kurser inden for informatik (2 x 5 ECTS)
• Forskningsseminar i Informatik (5 ECTS)
Sundhe
Sundhedsfr
dsfremme
emme & Sundhe
Sundhedsstr
dsstrategier
ategier
• Projekt: Sundhedsfremme i teori og praksis (15 ECTS) eller Projektorienteret praktikforløb (Sundhedsfremme &
Sundhedsstrategier) (15 ECTS)

Titel

Val
algfrit
gfrit kursus (Informatik)

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om et afgrænset emneområde inden for Informatik.
• Et samlet overblik over og forståelse af de generelle principper
bag områdets teori, metoder og teknologiske løsninger.
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Vælge og anvende hensigtsmæssige metoder og teknikker fra
fagområdet.
• Kompetencer:
• Kunne arbejde med it-relaterede problemstillinger, både
selvstændigt og i teams.
• Kritisk og systematisk sætte sig ind i nye tilgange inden for
fagområdet og herved selvstændigt kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling.

Overordnet indhold

Med det valgfri emne har den studerende muligheder for at specialisere
sig inden for et specifikt emneområde, hvor den studerende tilegner sig
viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at kunne omsætte
teorier, metoder og løsningsideer til egen praksis i relation til design og
implementering af IT-anvendelser.
Emneområderne er f.eks. it-strategi, Iit-projektledelse, Sourcing af itprojekter, it- og enterprisearkitektur, Design og innovation i itorganisationer.

Normalt holdundervisning, dvs. en blanding af læreroplæg,
studenteroplæg og praktisk arbejde med konkrete opgaver.
Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsning med øvelser.
Fremgår af beskrivelsen i study.ruc.dk.
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Pr
Prø
øveform 1
Individuel mundtlig prøve baseret på en bunden opgave.
Prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48,000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Pr
Prø
øveform 2
Individuel mundtlig prøve uden forberedelse.
Prøveformer
Prøven tager sit udgangspunkt i et spørgsmål, der trækkes ved
begyndelsen af prøven.
Prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Eksaminationstid inkl. udtrækning og votering: 20 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Pr
Prø
øveform 3
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 48,000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 21 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Den normerede arbejdstid er 3 dage. Andre prøver kan derfor
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forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Forskningsseminar i Informatik (Informatik)

Oversættelse af titel

Research seminar (Informatics)

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Avanceret viden om et udvalgt specialiseret
informationsteknologiske område, som er baseret på højeste
internationale forskningsniveau.
• Færdigheder:
• Skal kunne arbejde selvstændigt med forskningsbaserede
spørgsmål inden for det informationsteknologiske område
• Skal kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og
specialisering tage ansvar for egen faglig udvikling og
specialisering inden for det informationsteknologiske område.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Skal kunne formidle forskningsbaseret viden om
informationsteknologiske og diskutere professionelle
informationsteknologiske problemstillinger på et
videnskabeligt grundlag med både fagfæller og ikkespecialister
• Kompetencer:
• Skal kunne arbejde med it-faglige problemstillinger både
selvstændigt og i teams
• Skal kunne systematisk og kritisk sætte sig ind i nye
informationsteknologiske fagområder og herved selvstændigt
kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Overordnet indhold

Kurset skal forberede den studerende på et efterfølgende speciale i
informationsteknologi.
Gennem kurset skal den studerende være istand til at formulere udkast
til specialefokus og - forskningsspørgsmål inden for et afgrænset,
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specialeret informationsteknologisk område. i kursets forløb skal den
studerende finde og udvælge centrale relevante peer-reviewed
forskningspublikationer inden for området. Blandt denne litteratur skal
man udvælge 5 publikationer og producere en præsentation af denne
litteratur. Man skal kunne formulere udkast til et muligt specialefokus og
-forskningsspørgsmål der vil kunne basere sig på denne
forskningslitteratur.
Den valgte forskningslitteratur og udkast til specialefokus og forskningsspørgsmål samles i en afleveringsopgave i form af en kort
præsentation i en minirapport ved kursets afslutning. Afleveringsopgaven
vil normalt have form af slides der kan bruges til at understøtte en
mundtlig præsentation.
Forskningsspørgsmålet kan med fordel bruges som problemformulering
til det efterfølgende speciale, ligesom forskningspublikationerne med
fordel kan indgå i specialets teoridel.

Undervisnings- og arbejdsform

Seminarer

Pr
Prø
øveform
Individuel mundtlig prøve baseret på en fri opgave.
Prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 12,000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Prøveformer

Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Pr
Projekt:
ojekt: Sundhe
Sundhedsfr
dsfremme
emme i te
teori
ori og pr
praksis
aksis (Sundhe
(Sundhedsfr
dsfremme
emme
& Sundhe
Sundhedsstr
dsstrategier)
ategier)

Oversættelse af titel

Health Promotion and Health Strategies: Project report

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk
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Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om baggrund og betydning af sundhedsfremmende
indsatser, interventioner og strategier i en specifik kontekst.
• Viden om og forståelse af de teorier, begreber og metoder, der
oftest anvendes i analyser af sundhedsfremmende indsatser,
interventioner og strategier
• Indsigt i forskellige tematiseringer i studiet af
forandringsprocesser i mødet mellem borgere/patienter,
institutioner, ekspertsystemer, teknologier, professioner eller
kulturer
• Indsigt i etiske aspekter af sundhedsfremmeindsatser
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kunne identificere problemstillinger på udvalgte
sundhedsfremmearenaer hvad angår
sundhedsfremmeindsatsernes baggrund, effekter og mulige
udviklingsperspektiver
• Kunne udvælge, anvende og reflektere over relevante teorier og
metoder i relation til en problemstilling om
sundhedsfremmende indsatser, interventioner og strategier
• Kompetence til at kunne analysere, diskutere og perspektivere
sundhedsfremmende indsatser i en specifik kontekst på
baggrund af relevante teorier og metoder
• Kompetencer til at kunne forstå politiske og institutionelle
aspekter af arbejdet med sundhedsfremmetiltag

Projektet skal indeholde en selvstændig afgrænset og motiveret
problemstilling, der forholder sig til sundhedsfremme i teori og praksis.

Overordnet indhold

Der tages udgangspunkt i en konkret sundhedsfremmeindsats, hvis
baggrund, effekter og mulige forandringsperspektiver analyseres.
Projektet skal belyse politiske, institutionelle eller
projektledelsesmæssige aspekter af denne problemstilling i mødet
mellem borgere, institutioner, ekspertsystemer, professioner og kulturer.
Der skal gennemføres en selvstændig analyse, hvor der er reflekteret
over videnskabsteoretisk perspektiv samt teoretisk, metodisk og empirisk
grundlag for analysen og for den vidensproduktion analysen kan lede
frem til.

Undervisnings- og arbejdsform

Der udarbejdes projekt i grupper med 2-6 studerende. For at kvalificere
projektet og dets refleksioner indgår der i projektarbejdsforløbet en
intern evaluering, hvor de studerende fremlægger eget arbejde og giver
respons på en anden gruppes arbejde, samt modtager respons fra den
anden gruppe og begge vejledere.

Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen deltaget i intern evaluering. Ved den interne evaluering får
projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en
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opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at opkvalificere
projektets samlede design, problemformulering og besvarelse af denne.
Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse der skal
have et omfang på minimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum og må
have et omfang på maksimalt 48.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver,
der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg.
Mundtlig feedback forberedes til opponentgruppen.
Omprøve: Studerende, der ikke deltager i den interne evaluering, skal i
stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentgruppens
projektbeskrivelse til opponentgruppen og egen vejleder. Den skriftlige
feedback skal have et omfang på minimum 2.400 antal tegn inkl.
mellemrum og må have et omfang på maksimalt 4.800 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.

Pr
Prø
øveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport og eventuelt supplerende materiale. I prøven
indgår individuelle oplæg inden for et af eksaminator udvalgt
emne, der meddeles de studerende senest 5 hverdage inden
prøven. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en
varighed på op til 7 minutter. De individuelle oplæg efterfølges
af en dialog mellem de studerende og bedømmerne med
udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for hele det
faglige område, der relaterer til projektrapporten.

Prøveformer

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 24.000 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 24.000 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 24.000 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 24.000 og maksimum 182.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 24.000 og maksimum 204.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
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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
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Pr
Projektorienter
ojektorienteret
et pr
praktikforl
aktikforløb
øb (Sundhe
(Sundhedsfr
dsfremme
emme &
Sundhe
Sundhedsstr
dsstrategier)
ategier)

Oversættelse af titel

Health Promotion and Health Strategies: Project-Oriented Internship

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projektorienteret praktik

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om sundhedsfremmerelevante forhold inden for
praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt, herunder særligt de
aspekter, som den studerende vælger at skrive projekt om
• Viden om, hvordan en beskæftigelsesrelevant organisation som
praktikstedet fungerer internt, herunder dets arbejdsopgaver,
arbejdsgange og beslutningsprocesser.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om krav til og betingelser for konkret opgaveløsning i
den organisation, hvor praktikken foregår.
• Indblik i sundhedsfremmeteoretiske, metodiske og analytiske
tilgange og begrebers praktiske anvendelighed.
• Indsigt i den nyeste faglitteratur relevant for at belyse
praktikprojektets problemstilling
• Færdighed i at arbejde med en faglig relevant problemstilling
inden for praktikstedets aktiviteter og genstandsfelt i
forbindelse med projektarbejdet.
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• Færdighed i at kombinere akademiske indsigter (teorier,
metoder, tilgange) fra fagene og koble disse til praktiske
problemstillinger og opgaver på praktikstedet.
• Færdighed i at gennemføre konkrete, for sundhedsfremme
relevante, opgaver bestilt af praktikværten.
• Kompetence til selvstændigt at udarbejde et praktikprojekt,
herunder at planlægge og styre arbejdsprocessen.
• Kompetence til at relatere praksisviden og -erfaring til fagenes
faglige teorier, begreber og metoder.
• Håndtere gennemførelsen af flere parallelle opgaver (opgaver
hos praktikstedet samt opgaver til universitetet).
• Ansvar for egen faglig og professionel udvikling.
• Ansvar for at agere professionelt i et arbejdsfællesskab på en
arbejdsplads.

Overordnet indhold

Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet inden det
påbegyndes. Praktikken udgør halvdelen af semesterets arbejdsindsats.
Denne halvdels arbejdsindsats forventes at fordeles med halvdelen til
praktikstedet og halvdelen til universitetet (svarer til ca. 200 timer hos
praktikværten og ca. 200 timer til universitetet). Praktikantens
hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for Sundhedsfremmes og
også gerne Fag1’s genstandsfelt.

Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe et praktiksted og den
praktiske afvikling af praktikforløbet, herunder sikre at arbejdsopgaver
hos såvel praktikstedet samt forpligtigelser overfor universitetet
gennemføres. Ved praktikperiodens start indgås en kontrakt mellem
praktikstedet, universitetet og praktikanten om hvordan praktikopholdet
skal forløbe, hvilke arbejdsopgaver praktikanten skal varetage og
hvordan praktikværten understøtter praktikantens arbejde.
Læringen i praktikforløbet foregår ved en blanding af praktisk arbejde,
refleksioner over mødet mellem teori og praksis, ved at give og modtage
fagfællekritik og ved den selvstændige udarbejdelse af praktikprojektet.
Udarbejdelsen af praktikprojektet sker under vejledning fra en
praktikvejleder og ved deltagelse i projekt- og midtvejsseminar.
Undervisnings- og arbejdsform

Det anbefales, at den studerende:
1. Deltager i projektseminar.
Der vil tidligt på semesteret blive afholdt et faciliteret
projektseminar, hvor forventninger til praktikforløbet
diskuteres.
2. Diskuterer praktikforløbets relevans for de overordnede
læringsmål samt mulige problemstillinger for det kommende
praktikprojekt med vejleder inden praktikforløbet påbegyndes.
3. Deltager i midtvejsseminar.
Den studerende skal udarbejde en midtvejsrapport, der
rundsendes til de øvrige praktikanter inden midtvejsseminaret.
Midtvejsrapporten skal indeholde:
• Refleksioner over praktikopholdet bestående af én sides
beskrivelse af praktikstedets opgaver/aktiviteter og centrale
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problemstillinger disse adresserer samt den studerendes
daglige opgaver i organisationen og af to sides refleksion over,
hvilke af sundhedsfremmes teorier hhv. metoder, der har været
særligt relevante for det hidtidige arbejde hos praktikværten og
hvorfor.
• Praktikprojektets problemfelt og problemformulering, der må
have et maksimalt omfang på 4.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv
eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene,
afvises fra bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg.
• Udkast til praktikprojektets struktur (teori, metode, empiri,
analyse)
Ved det faciliterede midtvejsseminar vil problemstillinger omkring
praktikforløbet blive diskuteret ligesom midtvejsrapporterne vil blive
kommenteret af fagfællerne.

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 foregår som en dialog mellem den studerende og
bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
praktikprojektrapportens fagområde(r).

Prøveformer

Omfangskravene for praktikprojektrapporten er minimum
24.000 og maksimum 72.000 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: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.4 4. semester - spe
special
cialet
et
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• Speciale (30 ECTS)

Titel

Spe
Special
ciale
e

Oversættelse af titel

Master Thesis

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Speciale

ECTS-normering

30 ECTS

• Viden:
• Forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og
forståelse af og refleksion over egen specialeundersøgelses
placering i det faglige felt
• Viden om den akademiske genre og den akademiske
målgruppe som specialet henvender sig til.
• Færdigheder:
• Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og
metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant
problemstilling
• Færdigheder i at identificere videnskabelige problemstillinger

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere,
argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt
grundlag
• Færdigheder i at forholde sig kritisk til og vælge videnskabelige
kilder, litteratur, teori og metoder
• Færdigheder i at diskutere og indgå i en faglig argumentation
• Færdigheder i at skrive i overensstemmelse med akademiske
tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe
• Kompetencer:
• Kompetencer i selvstændigt at kunne igangsætte, styre og
gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og
skriveproces
• Kompetencer i at identificere og tage ansvar for egen faglige og
skriftsproglige udvikling og specialisering

Prøveformer

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.
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Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en
gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå
af 2-4 studerende.
Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 40.800-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 40.800-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 40.800-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 40.800-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
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
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
en kort præsentation, 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 eksaminander 30 minutter.
Ved 2 eksaminander 60 minutter.
Ved 3 eksaminander 75 minutter.
Ved 4 eksaminander 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
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Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten 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.

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 3. semester.
Praktik kan kun forekomme én gang i løbet af uddannelsen.
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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 en 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, Eksamenbekendtgørelsen 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.
Rektors afgørelse af retlige spørgsmål kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

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.

5. Godk
Godkendelse
endelse
5.1 Godk
Godkendt
endt af studienæ
studienævnet
vnet
Studienævn for Datalogi og Informatik den
31. januar 2020
.
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

5.2 Ov
Over
erg
gangsr
angsregl
egler
er
Sundhe
Sundhedsfr
dsfremme
emme & Sundhe
Sundhedsstr
dsstrategier
ategier
Sundhedsfremme 3. semester: Studerende, der har bestået Sundhed i kontekst skal færdiggøre sundhedsfremmepolitik,
planer og interventioner efter gammel studieordning. Kurset sammenlæses med Sundhed i kontekst og sundhedspolitik –
teori og analyser. Studerende, der har bestået sundhedsfremmepolitik, planer og interventioner skal færdiggøre Sundhed
i kontekst efter gammel studieordning. Kurset sammenlæses med Sundhed i kontekst og sundhedspolitik – teori og
analyser.
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5.3 Godk
Godkendt
endt af rrektor
ektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
24. marts 2020
.
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