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1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i Tværvidenskabelige sundhedsstudier

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

1.3 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen Cand.san. i Tværvidenskabelige sundhedsstudier.
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende den engelske titel Master of Science (MSc) in Health in Critical
Health Studies.

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Formålet med uddannelsen i Tværvidenskabelige sundhedsstudier er at uddanne kandidater, som kan identificere og
analysere sundhedsproblemstillinger samt udvikle vidensbaserede indsatser, der understøtter bestræbelser på at
fremme lighed i sundhed med fokus på inddragelse af borger, bruger og patient såvel som professionelle og civile
aktører.
Uddannelsen er problemorienteret og tværfaglig, og integrerer teorier og metoder med sigte på tværvidenskabelig
forskningsbaseret viden om hverdagslige, institutionelle og samfundsmæssige praksisser relateret til sundhed.
Kandidater fra uddannelsen har indsigt i sammenhænge mellem de sociale, materiale, kulturelle og politiske forhold,
der fremmer eller hæmmer sundhed og kan omsætte dette i indsatser og strategier i relation til sundhed,
sundhedsfremme, sygdom og bedring i individuelle og sociale sammenhænge. Kandidaterne kan analysere og evaluere
konkrete sundhedsindsatser og strategier og vurdere deres betydning for ulighed i sundhed såvel subjektivt, socialt,
kulturelt og samfundsmæssigt, ligesom kandidaterne kan planlægge og facilitere udvikling og implementering af
sundhedsindsatser og strategier.
Uddannelsen giver kompetencer til at kunne identificere og analysere problemstillinger i relation til sundhed og sygdom
på baggrund af relevante kvalitative og kvantitative data og materiale. Kandidaterne opnår samtidig kompetence til at
udvikle undersøgelsesdesign til komplekse problemer samt udvikle sundheds- og lighedsfremmende strategier, der går
på tværs af etablerede faglige og organisatoriske skel. Uddannelsen vægter samspillet mellem teori og praksis, hvilket
blandt andet kommer til udtryk gennem kontakter til og samarbejde med aktører på sundhedsfremmefeltet, såvel som
gennem problemorienteret projektlæring, hvor de studerendes egne undersøgelser af praksis og opbygning af stærke
metodiske færdigheder står centralt.

2.2 Beskæftigelse
Uddannelsen kvalificerer til at arbejde inden for:
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• Offentlige myndigheder inden for sundhedsområdet, som f.eks. koordinator eller udviklingskonsulent i stat,
regioner og kommuner, med opgaver relateret til sundhedsindsatser og interventioner
• Organisationer, herunder NGO’er, som arbejder med sundhedsmæssige problemstillinger, f.eks.
patientorganisationer eller i forhold til udsatte befolkningsgrupper
• Projektledelse i samskabelse mellem aktører i den private og offentlige sektor, som varetager sundhed og
sundhedsfremmeindsatser, bruger- og borgerinddragelse, f.eks. i relation til sundhedsforhold i lokalområder
• Internationale organisationer på sundhedsområdet
• Private virksomheder, der arbejder med sundhedsfremmeindsatser for medarbejderne
• Konsulentvirksomheder, der tilbyder sundhedsydelser og indsatser
• Forskning, undervisning og forskeruddannelse

2.3 Kompetenceprofil
På Tværvidenskabelige sundhedsstudier uddannes kandidater, der på et forskningsbaseret, metodologisk reflekteret
grundlag kan agere inden for et felt af indsatser og strategier i relation til sundhed og sygdom med henblik på at
mindske ulighed i sundhed såvel individuelt, socialt og samfundsmæssigt. Gennem uddannelsens fokus på det
tværvidenskabelige og problemorienterede får kandidaterne kompetence i at løse komplekse sundhedsproblemer i
samarbejde med patienter, borgere, brugere, professionelle og civile aktører på tværs af sektorer og kulturelle grænser.
Efter endt uddannelse forventes det, at kandidaten kan følgende:
Viden:
• Reflektere over problemstillinger i relation til sundhed i et tværvidenskabeligt perspektiv med afsæt i
forskningsbaseret viden på højeste nationale og internationale niveau
• Demonstrere overblik over centrale sundhedsbegreber og sundhedsparadigmer og de videnskabsteoretiske
problemstillinger og metodologiske implikationer, der knytter sig hertil
• Redegøre for og kritisk vurdere kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, herunder epidemiologi, og deres
anvendelse i relation til sundhedsindsatser og til belysning af sundhedsmæssige forhold
• Identificere og reflektere over samfundsmæssige og historiske betingelser for sundhed og sygdom
• Identificere og reflektere over institutionelle og professionsrelaterede vilkår relateret til analyse og
gennemførsel af sundhedsindsatser
• Bidrage til ny viden i forhold til sundhedsmæssige problemstillinger
• Identificere og reflektere over forholdet mellem sundhed og bæredygtig udvikling i sundhedsindsatser
Færdigheder:
• Kritisk vurdere, udvælge og anvende relevante teorier samt kvalitative og kvantitative metoder til analyse af
problemer i menneskers hverdagsliv i et sundhedsperspektiv
• Identificere og analysere individuelle og kollektive forståelser og håndteringer af sundhedsproblemer, som de
fremstår i hverdagslivet, og producere empirisk materiale herom selvstændigt
• Udvikle vidensbaserede indsatser med afsæt i inddragelse og samskabelse, der understøtter bestræbelser på at
fremme lighed i sundhed
• Kritisk vurdere samfundsmæssige årsager og strukturelle betingelser bag sundhedsmæssige problemer
• Identificere og håndtere etiske problemstillinger knyttet til videnskabeligt og professionelt arbejde inden for
uddannelsens område
• Formidle forskning og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens
område med fagfæller, brugere og offentligheden i overensstemmelse med akademiske standarder
Kompetencer:
• Konstruere undersøgelsesdesign rettet mod komplekse sundhedsrelaterede spørgsmål
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• Selvstændigt og i samarbejde med andre, herunder andre faggrupper og interessenter, udvikle indsatser og
strategier for sundhedsrelaterede problemstillinger på et videnskabeligt og kritisk reflekteret grundlag
• Selvstændigt analysere, planlægge, evaluere og facilitere sundhedsindsatser og sundhedsstrategier
• Har kompetence til at indgå i tværfagligt samarbejde med sundhedsprofessionelle og på tværs af sektorer om
menneskers og gruppers sundhed
• Har kompetence til selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling

3. Sprog
Dansk. Der kan forekomme pensum og undervisning på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

4. Adgangskrav
Studienævnet fastsætter adgangskrav til uddannelsen iht. adgangsbekendtgørelsen. De for uddannelsen gældende
adgangskrav er publiceret som separat bilag til studieordningen på universitetets hjemmeside. Skærpelser af
adgangskrav varsles med mindst 1 år inden studiestart.

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

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

6.2 Censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser.

6.3 Hovedområde
Uddannelsen hører under det sundhedsvidenskabelige hovedområde.

7. Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen
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7.2 1. semester

Formål
Semesteret bringer studerende fra forskellige bacheloruddannelser sammen og har til formål at udvikle de studerendes
grundlæggende viden og kompetencer til at arbejde med sundhed, sundhedsforståelser og ulighed i sundhed i et
tværvidenskabeligt perspektiv. De studerende opnår viden om centrale teoretiske perspektiver på sundhed og sygdom,
herunder sociale, kulturelle og institutionelle sundhedsforståelser. De opnår endvidere viden om sundhedsforståelse i
historisk perspektiv og kompetence til at arbejde med studier af sundhed som medbestemt af samfundsmæssige,
institutionelle, kulturelle og stedbundne vilkår og de mekanismer, der medvirker og modvirker til at producere og
reproducere ulighed i sundhed. Endelig erhverves gennem semesterets studiearbejde kompetencer til at arbejde kritisk,
etisk og reflekteret med kvalitative metoder i relation til sundhedsmæssige problemstillinger.
Semestrets tema er: Tværvidenskabelige tilgange til sundhed. Dette semester består af to kurser samt et projekt:
Studieaktiviteter
• Kursus: Tværvidenskabelige tilgange til sundhed (10 ECTS)
• Kursus: Ulighed i sundhed (5 ECTS)
• Projekt: Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv (15 ECTS)
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7.3 2. semester

Formål
Semesteret har til formål at give de studerende viden om, hvilke politiske, institutionelle og professionsrelaterede
betingelser der gør sig gældende for sundhedsindsatser og strategier. Specifikt handler semesteret om, hvordan
sundhedsindsatser tilrettelægges, gennemføres og evalueres, og hvilken rolle vidensgrundlaget, rationaler og
virkemidler spiller for udmøntningen af indsatser. Metodisk opnås viden om samt færdigheder i at arbejde med
kvantitative metoder og epidemiolog samt integration af kvantitative og kvalitative metoder (mixede metoder) i
tværvidenskabelige sundhedsstudier.
Semestrets tema er: Betingelser for sundhedsindsatser. Det indeholder følgende:
Studieaktiviteter
• Kursus: Betingelser for sundhedsindsatser (10 ECTS)
• Kursus: Kvantitative metoder og epidemiologi (5 ECTS)
• Projekt: Sundhedsindsatser (15 ECTS)

7.4 3. semester

Formål
Semestret giver mulighed for en fordybelse inden for forskellige temaer gennem et udbud af valgkurser. Samtidig bygges
op til specialet gennem kursus og projekt med fokus på vidensskabelse og analysestrategier i sundhedsstudier. Der er
mulighed for projektorienteret praktik og udveksling.
Semestrets tema er: Sundhed – muligheder, udfordringer og vidensskabelse.
Projektorienteret praktikforløb udgør 20 ECTS. For studerende i projektorienteret praktik forløb udgøres de øvrige 10
ECTS af semestret af et valgkursus.
Studieaktiviteter
• Kursus: Vidensskabelse i sundhedsfeltet (5 ECTS)
• Projekt: Analysestrategier og vidensformer i sundhedsstudier (10 ECTS)
• Valgkursus: Sundhedsstudier i relation til en specifik tematik (5 ECTS)
• Valgkurser på (10 ECTS)
◦ Kursus: Mental og psykosocial sundhed
◦ Kursus: Teknologi, sundhed og arbejde
◦ Kursus: Mangfoldighed, ulighed og inklusion
Eller
• Ét af ovennævnte valgkurser på (10 ECTS)
• Projektorienteret praktikforløb (20 ECTS)

7.5 4. semester - specialet

Formål
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Specialet har til formål at udvikle og demonstrere kompetencer i selvstændigt at kunne planlægge, styre og gennemføre
en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces inden for tværvidenskabelige sundhedsstudier.
Studieaktiviteter
• Speciale (30 ECTS)

7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

Navn på studieelement

Tværvidenskabelige tilgange til sundhed

Oversættelse af navn

Interdisciplinary approaches to critical health studies

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

De studerende får gennem kurset indsigt i og kompetence til at arbejde
med centrale teoretiske perspektiver på sundhed, herunder sociale,
kulturelle og institutionelle sundhedsforståelser.
Med afsæt i centrale humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier om
sundhed og sygdom får de studerende viden om, hvorledes sundhed
defineres og tilgås ud fra forskellige videnstraditioner og i centrale
forskningsfelter.
Overordnet formål

Kurset bidrager med teoretiske tilgange til at analysere
sundhedsforståelser udmøntet i sundhedspraksis og sundhedsindsatser
samt til at analysere menneskers erfaringer i at håndtere sundhed- og
sygdomsudfordringer.
De studerende får gennem kurset forudsætninger for at tilgå sundhed
som et komplekst felt ved at give viden om, hvordan forskellige
sundhedsforståelser præger sundhedsfeltet og menneskers måder at
forstå, erfare og håndtere sundhed- og sygdomsudfordringer individuelt
og/eller kollektivt.

• Kan identificere centrale videnskabelige og teoretiske tilgange
til sundhed- og sygdomsforståelser
• Redegøre for sundheds- og sygdomsforståelser i et historisk og
kontekstuelt perspektiv
Læringsmål

• Kan identificere menneskers måder at håndtere og erfare
sundheds -og sygdomsudfordringer
• Kan identificere centrale træk ved vidensgrundlaget for
institutioner og professioner i og uden for sundhedssektoren af
betydning for sundhedsindsatser
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• Kan anvende videnskabelige teorier og begreber fra forskellige
vidensformer til at analysere sundhed som et komplekst
fænomen
• Kan anvende tværvidenskabelige tilgange til at analysere
udviklingen af indsatser i relation til håndtering af sundhed,
sygdom, bedring og sundhedsfremme samt analysere borgere,
patienter eller brugeres perspektiver og erfaringer med
sundhed og sygdomsudfordringer
• Kan identificere og anvende tværvidenskabelige tilgange til
analyse af sociale, kulturelle, institutionelle, politiske
sundhedsforståelser og sundhedsindsatser
• Kan identificere og reflektere over forholdet mellem sundhed
og bæredygtig udvikling i sundhedsindsatser

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-24.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed. Ved bedømmelse af prøven
vægtes dette med 10 %.
Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Navn på studieelement

Ulighed i sundhed

Oversættelse af navn

Inequality and inequity in health

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål
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De studerende opnår gennem kurset viden om og færdigheder i at
analysere kontekstuelle vilkår for sundhedsforhold, herunder
betydningen af hverdagsliv, institutioner og politikker.
De studerende opnår samtidig forskningsbaseret viden om sundhed som
medbestemt af samfundsmæssige, institutionelle, kulturelle og
stedbundne vilkår og om de mekanismer, der medvirker til at producere
og reproducere ulighed i sundhed.
I fokus står sammenhænge mellem de sociale, kulturelle og politiske
faktorer, der fremmer og/eller hæmmer sundhed samt viden om centrale
human-, samfunds- og sundhedsvidenskabelige teorier til at analysere
disse sammenhænge. De studerende sættes igennem kurset i stand til at
identificere og analysere subjektive og strukturelle vilkår relateret til
ulighed i sundhed, og herunder betydningen af dimensioner som køn,
klasse og etnicitet.

• Redegøre for sammenhænge mellem sundhedsforhold og
kontekstuelle vilkår
• Kan identificere ulige vilkår for sundhed

Læringsmål

• Kan anvende og kritisk reflektere over videnskabelige teorier
og begreber til at analysere ulighed i sundhed
• Kan anvende tværvidenskabelige tilgange til at analysere
ulighed i sundhed
• Kan identificere og analysere kontekstuelle vilkår for sundhed
samt analysere vilkårs betydning for ulighed i sundhed

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveform

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på 14.400-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 16.800-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 25 minutter.
Ved 3 studerende 30 minutter.
Ved 4 studerende 35 minutter.
Ved 5 studerende 40 minutter.
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Ved 6 studerende 45 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Sundhed i tværvidenskabeligt perspektiv

Oversættelse af navn

Health in interdisciplinary perspectives

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med projektet er at give de studerende eksemplarisk indsigt i
en selvstændig afgrænset og motiveret problemstilling i relation til
sundhed. Projektet skal samtidig give erfaring med analyse af subjektive,
kulturelle, samfundsmæssige, institutionelle eller politiske vilkår af
betydning for denne problemstilling med et selvvalgt og begrundet
perspektiv på den problemstilling, der undersøges. De studerende skal
opnå evne til refleksion over de sygdoms- og/eller sundhedsforståelser,
der kan ligge bag arbejdet med den valgte problemstilling. De studerende
skal demonstrere evne til at gennemføre en selvstændig analyse, hvor der
er reflekteret over videnskabsteoretisk perspektiv samt teoretisk,
metodisk og empirisk grundlag for projektet og for den
vidensproduktion, analysen kan lede frem til. Projektet skal inddrage
kvalitative data i analysen, således at der opnås færdigheder i arbejde
med kvalitativ metode.

• Kompetence til at kunne analysere, diskutere og perspektivere
sundhedsproblemstillinger og sundhedsforståelser på
baggrund af relevante teorier og metoder
Læringsmål

• Kan redegøre for samt anvende og reflektere over de teorier,
begreber og metoder, med vægt på kvalitative metoder, der kan
anvendes i tværfaglige og helhedsorienterede analyser af
sundhedsproblemstillinger
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• Udarbejde undersøgelsesdesign og gennemføre undersøgelse
rettet mod sundhedsmæssige problemstillinger med
inddragelse af kvalitativ metode
• Kan identificere og bidrage til vidensudvikling om
sundhedsproblemstillinger i en specifik kontekst og på
grundlag af refleksion over den sundhedsforståelse, der ligger
bag
• Kompetence til at kunne evaluere procesforløbet i
projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri
• Kan selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster
af egen og fagfællers produktion

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

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 110.400-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 132.000-141.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 156.000-168.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 168.000-182.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 168.000-182.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

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

Navn på studieelement

Betingelser for sundhedsindsatser

Oversættelse af navn

Conditions for health interventions

Form

Feltkursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

De studerende får gennem dette kursus indsigt i og kompetencer til at
analysere, hvilke betingelser der er institutionelt og politisk for at skabe
sundhedsindsatser.

Overordnet formål

Kurset falder i to dele: En teoretisk og en empirisk del. Den første,
teoretiske del giver de studerende viden om politikforståelse, teorier om
velfærdsstat, organisationer og institutioner samt bruger- og
professionsroller og evaluering af indsatser i relation til sundhed og
velfærd. Den empiriske del afvikles i samarbejde med en kommune eller
institution og giver de studerende kompetence i at anvende teorier i
praksis og via forskellige kvalitative og kvantitative metoder kompetence
i at analysere sundhedsindsatser i en specifik kontekst.
Kurset giver indsigt i og kompetence til at analysere aktuelle
sundhedsindsatser i alle dets faser fra idé til evaluering. Der lægges
endvidere vægt på at få indsigt i betydningen af tværprofessionelt og
tværsektorielt samarbejde samt relationer til og inddragelse af civile
aktører i sundheds- og velfærdsindsatser.

• Demonstrere indsigt i forholdet mellem politik og praksis i
sundhedsfeltet
• Identificere samt diskutere institutionelle og politiske rammer
for sundhedsindsatser

Læringsmål

• Anvende centrale teoretiske perspektiver til at identificere og
analysere betingelser for sundhedsindsatser
• Kritisk reflektere over tværprofessionelle og tværsektorielle
samarbejdsformer, herunder inddragelse af brugere, borgere og
civilsamfund
• Anvende centrale teoretiske perspektiver til analyse af
sundhedsindsatser i alle dets faser fra idé til evaluering

Prøveform

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Grupperne kan bestå af 3-5 studerende.
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Det skriftlige produkt skal for:
- 3 studerende have et omfang på 14.400-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 16.800-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 19.200-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 3 studerende 50 minutter.
Ved 4 studerende 60 minutter.
Ved 5 studerende 70 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Kvantitative metoder og epidemiologi

Oversættelse af navn

Quantitative methods and Epidemiology

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med kurset er at give de studerende indføring i anvendelsen af
epidemiologisk metode, herunder statistisk kvantificering og analyse af
data. Endvidere vil de studerende gennem kurset opnå kendskab til
grundbegreber såsom incidens, prævalens, middellevetid, dødelighed,
odds ratio, relativ risiko, bias, normal fordeling, randomisering,
population osv. De studerende udvikler gennem kurset 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. Kurset er delt i to dele,
der komplementerer hinanden. Første del behandler kvantitativ metode i
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bredere forstand, 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.

• Indsigt i epidemiologisk tænkning og metode samt
grundlæggende begreber
• Indsigt i statistiske begreber og metoder samt deres anvendelse
inden for epidemiologien
• Indsigt i epidemiologien som videnskabeligt værktøj i relation
til sundhed
• Kan kritisk vurdere anvendelsen af epidemiologien i
undersøgelser af befolkningens sundhed
Læringsmål

• Kan kritisk forholde sig til betydningen af design af
epidemiologiske undersøgelser og efterfølgende anvendelse i
relation til sundhedsindsatser
• Kan anvende kvantitative analyser af epidemiologiske data og
demonstrere færdigheder hertil ved arbejde med mindre
opgaver i kvantitativ analyse
• Kan forholde sig kritisk til videnskabelige epidemiologiske
undersøgelser
• Kan inddrage kvantitative metoder i analysen af
sundhedsfaglige problemstillinger

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Grupperne kan bestå af 4-8 studerende.

Prøveform

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 eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 4 studerende 45 minutter.
Ved 5 studerende 60 minutter.
Ved 6 studerende 75 minutter.
Ved 7 studerende 90 minutter.
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Ved 8 studerende 105 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Sundhedsindsatser

Oversættelse af navn

Health interventions – a project study

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet er gennem arbejde med en selvstændigt
afgrænset og motiveret problemstilling at give de studerende
eksemplarisk indsigt i gennemførelsen af en videnskabelig undersøgelse
af en specifik sundhedsindsats. Projektarbejdet giver samtidig erfaringer
med at analysere baggrund, effekter og mulige forandringsperspektiver
for en sundhedsindsats såvel som med analyse af mødet mellem de
politiske eller institutionelle aspekter og borgere, institutioner,
ekspertsystemer, professioner og kulturer i relation til den valgte
problemstilling. De studerende udvikler gennem arbejdet med en
selvstændig analyse i projektarbejdet kompetence i at inddrage
kvantitative metoder og data til belysning af en given problemstilling.
Den selvstændige analyse kan også omfatte kvalitativ metode, så der er
tale om mixede metoder. Projektarbejdet træner desuden færdigheder i
refleksioner vedrørende videnskabsteori, teori, metode og begreber
knyttet til sundhedsindsatser, interventioner og strategier.

• Kan anvende og reflektere over teorier, begreber og metoder,
der anvendes i analyser af sundhedsindsatser og -strategier

Læringsmål

• Demonstrere indsigt i forskellige tematiseringer i studiet af
forandringsprocesser i mødet mellem borgere, brugere eller
patienter, institutioner, ekspertsystemer, professioner og
kulturer
• Kan identificere etiske aspekter af sundhedsfremmeindsatser
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• Kan identificere problemstillinger på udvalgte
sundhedsfremmearenaer, hvad angår
sundhedsfremmeindsatsernes baggrund, effekter og mulige
udviklingsperspektiver
• Kompetencer til at kunne forstå politiske og institutionelle
aspekter af arbejdet med sundhedsindsatser
• Udarbejde undersøgelsesdesign og gennemføre undersøgelse af
en sundhedsindsats, der involverer anvendelse af kvantitative
eller mixede metoder
• Kan vurdere analysers udsagnskraft, herunder hvilke
parametre der kan påvirke undersøgelsens resultat
• Kompetence til at kunne evaluere procesforløbet i
projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri
• Kan selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster
af egen og fagfællers produktion

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

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 110.400-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 132.000-141.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 156.000-168.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 168.000-182.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 168.000-182.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
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Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Vidensskabelse i sundhedsfeltet

Oversættelse af navn

Knowledge production in health science and practice

Form

Kursus
Valgfrit

Type

Obligatorisk at vælge ml. kurset Videnskabelse i sundhedsfeltet eller
projektorienteret praktikforløb.

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset styrker deltagernes evne til kritisk refleksion i relation til de
vidensformer og den vidensskabelse, de møder i sundhedsfeltet. Kurset
giver de studerende færdigheder i at kunne forstå og anvende
vidensformer og vidensskabelse i forhold til sundhedsmæssige
problemstillinger og de forskellige kvalitetskriterier, der knytter sig til de
respektive former for viden og vidensskabelse, samt konsekvenserne
heraf for forskellige praksisformer. De studerende opnår indsigt i de
forskellige vidensformer, der indgår i humanistisk og
samfundsvidenskabelig sundhedsforskning. De studerende opnår
kompetence i at analysere og kritisk reflektere over, hvordan disse
vidensformer skabes, reproduceres og forhandles i sundhedsfeltet. De
studerende opøver færdigheder i at forholde sig refleksivt til spørgsmålet
om, hvad der afhængig af kontekst betragtes som legitim og sikker viden,
herunder hvad der udgør kriterier for forskellige evidensbegreber og
betydningen heraf inden for sundhedsfeltet. De studerende opnår
færdigheder til at undersøge forholdet mellem institutionaliserede og
professionaliserede vidensformer og vidensskabelse og de vidensformer
og den vidensskabelse, der gør sig gældende i hverdagslivet og i
civilsamfundet. De studerende opnår gennem kurset kompetence i at
behandle problemstillinger eksemplarisk i forhold til videnskabelse i et
politiseret felt, hvor forskellige vidensformer og sundhedsforståelser er i
spil blandt forskellige kollektive og individuelle aktører.

• Kan kritisk reflektere over vidensformer og vidensskabelse, der
gør sig gældende i sundhedsfeltet
Læringsmål

• Kan diskutere, reflektere og redegøre for hvordan viden skabes,
reproduceres og forhandles i forskellige sociale og
institutionelle sammenhænge
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• Kan anvende forskellige teoretiske tilgange til en forståelse af
vidensformer og vidensskabelse og betydningen heraf for
tilgange til praksisformer i relation til sundhed
• Kan identificere og kritisk vurdere vidensskabelse i et
politiseret felt, og forstå hvordan viden skabes og reproduceres
såvel blandt professionelle som lægpersoner og civilsamfundets
organisationer

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg
(individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests,
præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Prøveform

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

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

Navn på studieelement

Analysestrategier og vidensformer i sundhedsstudier

Oversættelse af navn

Analytical strategies and knowledge in critical health studies

Form

Projekt

Type

Valgfrit
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Obligatorisk at vælge ml. projektet om videnskabelse i sundhedsfeltet
eller projektorienteret praktikforløb.
ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med projektarbejdet er at give de studerende eksemplarisk
indsigt og færdigheder i at undersøge, hvordan en given problemstilling
kan forfølges gennem forskellige tilgange til analysen baseret på
refleksion vedrørende analysegenstand, teoretiske overvejelser og
analyseperspektiv. Gennem arbejde med en selvvalgt problemstilling
undersøges, hvordan der kan udvikles relevante analysestrategier. De
studerende skal kunne redegøre for og reflektere over den anvendte
viden og dens grundlag.

• Udvikle teoriinformerede analysestrategier set i samspil med
undersøgelsens problemstilling og genstand
• Begrunde valget af analysestrategi i forhold til teoretiske
overvejelser i relation til analysegenstanden

Læringsmål

• Reflektere over og diskutere hvilke vidensformer, der
inddrages i analysen af den valgte problemstilling
• Vurdere sundhedsforsknings udsagnskraft, herunder hvilke
parametre der kan påvirke undersøgelsers resultat
• Kompetence til at kunne evaluere procesforløbet i
projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri
• Kan selvstændigt give og modtage feedback om faglige tekster
af egen og fagfællers produktion

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Grupperne kan bestå af 2-4 studerende.

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-36.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 28.800-45.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 33.600-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
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Ved 4 studerende 90 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Mental og Psykosocial sundhed

Oversættelse af navn

Mental and Psycho-social Health

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Kursets formål er at sætte de studerende i stand til på videnskabeligt
grundlag at identificere og analysere problemstillinger og forskellige
problemforståelser vedrørende mental og psykosocial sundhed.
Kurset kvalificerer den studerendes kritiske refleksion over feltets
komplekse sammenhænge og samvirkende faktorer gennem arbejde med
konkrete casenedslag. Dette indebærer flere sideordnede analytiske
opmærksomheder, der både favner samfundsmæssige, politiske og
institutionelle rammer og organiseringer samt subjektive
erfaringsverdener, læreprocesser og konkrete hverdagslivsbetingelser.

Overordnet formål

Kurset gør den studerende i stand til at udarbejde analyser af
biomedicinske-, human- og samfundsvidenskabelige tilgange og
forståelser, samt at diskutere og kritisk reflektere over, hvilken
betydning paradigmatiske og teoretiske afsæt har for vores måder at
afgrænse, forstå, udforske og håndtere problematikker i forbindelse med
mental og psykosocial sundhed på.
Kurset forener praksisrelevante problemstillinger og forskning på højeste
nationale og internationale niveau og tilbyder teoretiske og metodiske
greb fra hhv. sundhedsvidenskab, psykologi, pædagogik og
uddannelsesforskning, samt antropologi og socialvidenskab.
Kurset udbydes for studerende fra både Tværvidenskabelige
sundhedsstudier og Socialpsykologi og læring. Kurset udbydes af
Tværvidenskabelige sundhedsstudier.
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Kurset sætter de studerende i stand til
• med afsæt i forskningsbaseret viden på højeste nationale og
internationale niveau, at reflektere over problemstillinger i
relation til mental og psykosocial sundhed i et
tværvidenskabeligt og historisk perspektiv
• at redegøre for og demonstrere overblik over centrale begreber
for mental og psykosocial sundhed og de epistemologiske
implikationer, der knytter sig hertil

Læringsmål

• at identificere og reflektere over forskellige
deltagerperspektiver samt over samvirkninger af institutionelle
og professionsrelaterede vilkår relateret til indsatser rettet mod
mental og psykosocial sundhed og brugere/borgeres diverse
læreprocesser og hverdagslivssammenhænge, herunder
lokalsamfund og sociale netværk
• kritisk at vurdere, udvælge og anvende relevante teorier til
analyse af mentale og psykosociale problemers kompleksitet i
menneskers hverdagsliv på tværs af kontekster
• at formidle forskning og diskutere professionelle og
videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens
område med fagfæller i overensstemmelse med akademiske
standarder
• at analysere og diskutere praktiske og teoretiske
problemstillinger i et kritisk og forandringsorienteret
perspektiv

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 28.800-40.800 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.

Prøveform

Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala
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Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-40.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Navn på studieelement

Teknologi, sundhed og arbejde

Oversættelse af navn

Technology, health and work

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Der knytter sig mange politiske visioner samt sociale, økonomiske og
kulturelle interesser til nye teknologier. Samtidig er ny teknologi også
med til at forandre vores forestillinger, normer og praksisser i relation til
sundhed og arbejde, ligesom den kan forandre eksperters, borgeres,
patienters, sundhedsprofessionelles, virksomheders og medarbejderes
roller, relationer og viden.

Overordnet formål

Kurset giver i relation til dette de studerende redskaber til at analysere
og kritisk reflektere over, hvordan ny teknologi som socio-materiel aktør
er med til at forandre både arbejdsliv og sundhed på grundlæggende
måder.
De studerende lærer at identificere, vurdere og diskutere væsentlige
forståelser og begreber fra videns- og teknologistudier og får viden om og
eksempler på hvordan de kan anvendes i analyser af forskellige typer af
teknologier. De studerende arbejder selvstændigt med fokus på en
selvvalgt teknologi eller et teknologifelt med relevans for sundhed og/
eller arbejde.
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Kurset udbydes for studerende fra både Tværvidenskabelige
sundhedsstudier og Arbejdsliv. Kurset udbydes af Tværvidenskabelige
sundhedsstudier.
Efter gennemførelse af kurset kan de studerende
• redegøre for, hvordan forskellige teknologiteoretiske tilgange
giver forskellige perspektiver på praksissers betydning for
teknologiers udfoldelse i relationer, som teknologier ligeledes
bidrager til at skabe og gensidigt formes af
• selvstændigt analysere teknologier med relevans for sundhed
og/eller arbejde i relation til de praksisser de anvendes eller
tænkes anvendt i og gøre rede for egne analytiske valg
Læringsmål

• diskutere, hvad teknologi betyder for arbejdslivet eller for
sundhedspraksisser
• vurdere potentialer og problematikker af nye og eksisterende
teknologier i relation til praksisser
• forklare, hvordan samfundsmæssige og organisatoriske
processer spiller sammen med teknologiske udviklingsprocesser
• kan de studerende initiere, kvalificere og facilitere dialog,
videndeling og samarbejde om teknologiers betydning for
praksis i og på tværs af faggrupper

Prøveform
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.

Prøveform

Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 26.400-43.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 28.800-45.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 31.200-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 40 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
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Ved 5 studerende 60 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Mangfoldighed, ulighed og inklusion

Oversættelse af navn

Diversity, inequality and inclusion

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Kurset giver de studerende kompetencer til at identificere og analysere
forskellige typer af ulighed og marginalisering, samt at vurdere behov for
og opøve færdigheder i at benytte vidensbaserede redskaber til at
modvirke disse. Herigennem opnår de studerende færdigheder til at
reducere udfordringer knyttet til ulighed, diskrimination og eksklusion
samt styrke mangfoldighed og ligestilling.

Overordnet formål

Kurset i mangfoldighed, ulighed og inklusion beskæftiger sig med
aktuelle og historiske udviklinger og elementer knyttet til sociale,
identitets- og samfundsmæssige kategorier, såsom køn, race/etnicitet,
klasse, seksualitet, kønsidentitet, alder/generation og handicap, og på
deres implikationer for arbejdsliv og sundhed. Kurset fokuserer på,
hvordan disse kategorier virker forskelssættende og ulighedsskabende,
mens de samvirker intersektionelt.
Kurset udbydes for studerende fra både Tværvidenskabelige
sundhedsstudier og Arbejdsliv. Kurset udbydes af Arbejdsliv.
Efter gennemførelse af kurset kan de studerende

Læringsmål

• med afsæt i national og international forskning på højeste
niveau, redegøre for og diskutere viden om sociale, identitetsog samfundsmæssige kategorier, såsom køn, race/etnicitet,
klasse, seksualitet, kønsidentitet, alder/generation og handicap
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• analysere og vurdere, hvordan disse kategorier i intersektionelt
perspektiv kan virke forskelssættende og ulighedsskabende,
særligt mht. konsekvenser inden for et eller begge af kursets
temaer: arbejdsliv og sundhed
• kritisk vurdere vidensbaserede redskaber til at arbejde med at
modvirke uligheder og fremme inklusion, mangfoldighed og
ligestilling
• kan de studerende kritisk analysere selvvalgte
problemstillinger i mødet mellem forskning og praksis inden
for mangfoldighed, ulighed og inklusion
• kan de studerende iværksætte praksisrettede tiltag og anvende
redskaber knyttet til fremme af mangfoldighed og inklusion i
arbejdet, på arbejdsmarkedet, i sundhedsvæsnet eller blandt
borgere og patienter

Prøveform
Portfolio udarbejdet i gruppe afsluttet med mundtlig prøve.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.

Prøveform

Portfolioen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-40.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 26.400-43.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 28.800-45.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 31.200-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 40 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Ved 4 studerende 50 minutter.
Ved 5 studerende 60 minutter.
Ved 6 studerende 70 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
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Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Sundhedsstudier i relation til en specifik tematik

Oversættelse af navn

Critical health studies concerning a specific theme

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Kursets formål er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i en
særlig tematik i relation en sundhedsmæssig problemstilling.
Studienævnet udbyder hvert år på 3. semester et antal kurser med hver
sin tematik.

• Opnå indsigt i en specifik tematik i relation til
sundhedsmæssige problemstillinger
• Indsigt i og evne til at anvende teorier om denne tematik i
relation til sundhedsmæssige problemstillinger

Læringsmål

• Kritisk kunne vurdere specifikke tematikkers konsekvenser for
og bidrag til udviklingen af menneskers livskvalitet og sundhed
i hverdagen
• Kunne bidrage til at udvikle sundhedsfremmende indsatser i
relation til en specifik tematik
• Kunne diskutere og analysere sammenhængen mellem en
specifik tematik fra forskellige sundhedsmæssige perspektiver

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Prøveform

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

27

- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg
(individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests,
præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

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

Navn på studieelement

Projektorienteret praktikforløb

Oversættelse af navn

Project-oriented internship

Form

Projektorienteret praktikforløb

Type

Valgfrit

ECTS

20 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Formålet med et projektorienteret praktikforløb er, at den studerende
opnår praksiskendskab inden for fagligt relevante områder, som beriger
og udfordrer den teoretiske og metodiske viden, færdigheder og
kompetence opbygget af den studerende under uddannelsen.
Projektorienteret praktik understøtter faglig specialisering, styrker de
studerendes kompetencer i at indgå og engagere sig i forskellige typer af
akademisk praksis, og til kritisk at reflektere over og videreudvikle denne
praksis.
Den studerende kan efter gennemført praktik

Læringsmål

• redegøre for og diskutere erfaringer med metoder og analytiske
tilgange og begrebers praktiske anvendelighed
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• diskutere hvordan, for uddannelsen relevante teorier, begreber
og metoder, kan bruges til at forstå, analysere, vurdere og
ændre relevant praksis
• anvende uddannelsens teorier og metoder i løsning af praktiske
problemstillinger
• evaluere og reflektere over hvordan hidtidig opnået viden,
færdigheder og kompetencer gennem uddannelsen kan
omsættes i arbejdet med analyse af relevante praksisopgaver og
for uddannelsen relevante problemstillinger
• samarbejde med fagfæller om at udvikle egne og fagfællers
viden, færdigheder og kompetencer

Prøveform 1
Projektorienteret praktikforløb med mundtlig prøve.
Det skriftlige produkt skal være på 24.000-48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle

Prøveform

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Individuel portfolio afsluttet med mundtlig prøve.
Portfolioen skal have et omfang på 24.000-36.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
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Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Speciale

Oversættelse af navn

Master Thesis

Form

Speciale

Type

Obligatorisk

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Specialet har til formål at udvikle og demonstrere kompetencer i
selvstændigt at kunne planlægge, styre og gennemføre en
længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces med relation
til en problemstilling, der ligger inden for uddannelsens faglige område.

• Forskningsbaseret viden inden for udvalgte områder af
uddannelsen og forståelse og refleksion over egen
specialeundersøgelses placering i det faglige felt
• Færdigheder i at forholde sig kritisk til og selvstændigt og
reflekteret vælge videnskabelige kilder, litteratur, teori og
metoder
• Færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metode

Læringsmål

• Færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere,
argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt
grundlag og i et kritisk og forandringsorienteret perspektiv
• Færdigheder i at skrive i overensstemmelse med akademiske
tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe
• Kompetencer til selvstændigt at kunne planlægge, styre og
gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og
skriveproces
• Kompetencer i at identificere og tage ansvar for egen faglige
udvikling og specialisering

Prøveform

Prøveform
Speciale med mundtligt forsvar.
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Den 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.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.
Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4
studerende.
Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 24.000-182.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 24.000-223.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 24.000-244.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 24.000-244.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på
dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse med en vægtning
på 5 procent.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.
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8. Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Sundhedsfremme
28. juni 2021
.
Studieordningen og væsentlige ændringer heraf er drøftet med censorformandskab og aftagerpanel.

8.2 Godkendt af dekan og prodekan
Godkendt af dekan og prodekan for Institut for Mennesker og Teknologi
12. oktober 2021
.

8.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen
27. oktober 2021
.

32

