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Denne studieordning er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 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 2021, og gælder for alle studerende.
For studerende optaget før 1. september 2021 – 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 2021 eller senere.
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1. Om uddannelsen
1.1 Titel
Uddannelsen er en tværfaglig uddannelse, som består af studier af 2 fag: Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab.
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab
Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Social sciences in Working Life Studies and Social
Science

1.2 Uddannelsens formål og kompetenceprofil – faglige og erhvervsrelevante
kompetencer
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen § 3 giver uddannelsen den studerende, viden, færdigheder og
kompetencer inden for:
problemstillinger relateret til arbejdsforhold, herunder arbejdsmiljø, læring, sociale relationer i arbejdet,
samarbejdsformer, medarbejderinvolvering, arbejdets organisering og organisationsudvikling. Ligeledes vil den
studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer i relation til arbejdets samfundsmæssige og sociale betydning,
herunder beskæftigelsesforhold og -politik og velfærd.
Uddannelsen kvalificerer til at arbejde inden for:
Konsulentvirksomheder, der beskæftiger sig med udvikling og virksomheder og arbejdsforhold. Kandidaterne kan på
den baggrund varetage jobs i virksomheder med ansvar for udvikling af arbejdsmiljø, arbejdsforhold og læring. Human
Resource afdelinger i private og offentlige virksomheder og i Arbejdsmiljøapparatet. Herudover kan kandidaterne
varetage jobs i forbindelse med privat-offentlige samarbejde om jobskabelse og fastholdelse i private og offentlige
institutioner, der beskæftiger sig med rehabilitering samt i arbejdsmarkedsorganisationerne. Endelig er det oplagt at
kandidaterne udfylder jobs i den offentlige beskæftigelsesindsats med udredninger, analyser, evalueringer samt
administration. Samt i tilknytning til beskæftigelse af udsatte grupper vedrørende integration, ligestilling og
beskæftigelse på særlige vilkår.

Viden:
• Forskningsbaseret indsigt i samfundsmæssige, organisatoriske og socialpsykologiske aspekter af arbejdet som
en afgørende menneskelig aktivitet.
• Forskningsbaseret viden om forskellige reguleringsformer og deres anvendelse i forhold til arbejdslivet
• Forskningsbaseret viden om forandringer og forandringsprocesser i arbejdslivet med særligt henblik på
deltagelse og medarbejderinvolverende metoder og deres betydning for arbejdslivets kvalitet.
• Indsigt i teorier, metoder og resultater fra den internationale forskningsfront i arbejdslivsforskningen.
• Indsigt i centrale empiriske forhold, metoder og teorier indenfor fagfeltet Socialvidenskab
• Viden om sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser og spørgsmål om retfærdighed og uretfærdighed i
relation til arbejdsmarkedet såvel som til andre samfundsmæssige og sociale arenaer.
• Indsigt i arbejdsmarkeds- og socialpolitiske problemstillinger i forhold til fordelingsmæssige spørgsmål, social
stratifikation og sociale polarisering.
• Et særligt fokus på arbejdslivets betydning for det moderne samfund, og viden om hvorledes arbejdslivets
indhold og kvalitet indgår i et samspil med beskæftigelses-, arbejdsmiljø- og socialpolitik.

Færdigheder:
• Kan udvælge og anvende relevante teorier og metoder til analyse af arbejdslivsproblemstillinger.
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• Kan undersøge, analysere og udvikle løsninger på arbejdslivsproblemstillinger.
• Færdighed i at planlægge, gennemføre og evaluere forandringsprocesser i arbejdslivet.
• Kan foretage etisk begrundede valg af metoder og redskaber i omgangen med arbejdslivets aktører.
• Kan kritisk vurdere og anvende forskningsbaserede teorier, metoder og resultater på feltet.
• Kan anvende socialvidenskabelige teorier og metoder.
• Færdigheder i at udvælge og begrunde valget af socialvidenskablige teorier og metoder.
• Færdigheder i at analysere arbejdslivsrelaterede problemstillinger med socialvidenskabelige teorier og
metoder.
• Færdigheder i at planlægge, gennemføre, organisere og evaluere projekter inden for selvstændigt formulerede
eller eksternt fastlagte rammer og tidsfrister.

Kompetencer:
• Indgå i et praksisfællesskab med henblik på at vedligeholde og videreudvikle egne og øvrige faggruppers viden,
færdigheder og kompetencer.
• Formidle til og indgå i dialog med berørte aktører indenfor arbejdsliv.
• Kan arbejde med arbejdslivsmæssige og socialvidenskabelige problemstillinger på et fagligt og kritisk
reflekteret grundlag.
• Kan tage ansvar for egen faglig udvikling

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

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

1.5 Adgangskrav
Fremgår af universitetets hjemmeside.

1.6 Studienævn og censorkorps
Uddannelsen hører under studienævn for Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv.
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for TekSam Teknologisk-Samfundsvidenskabelig
Planlægning. Uddannelseselementer for Socialvidenskab hører under censorkorpset for Politik, Samfund og Globale
forhold.

1.7 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde.
Uddannelseselementerne for Socialvidenskab hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde.

4

2. Uddannelsens forløb
2.1 1. semester

1. semester
Arbejdslivsstudier
Formål
Semesteret har til formål at give den studerende indsigt i arbejdets udvikling og dets betydning for medarbejdere,
virksomhed og samfund. Dette omfatter studier i aktuelle samfundsmæssige, sociale, kulturelle og arbejdsmiljømæssige
problemstillinger i arbejdslivet, og giver en forståelse af organisatoriske, ledelsesmæssige forhold, samt
reguleringsmæssige aspekter af arbejdslivet, både på samfundsmæssigt, institutionelt og organisatorisk niveau.
Semesteret har særlig fokus på den studerendes viden om teorier og metoder til forandring og udvikling af
virksomheder, der forbedrer arbejdsforholdene, og hvor involvering og demokratisering er centrale pejlemærker.
Formålet er at gøre de studerende i stand til at deltage i, udvikle og facilitere forandringsprocesser på en refleksiv måde.
Uddannelseselementer
• Kursus: Arbejde og forandringsmetoder (5 ECTS)
• Kursus: Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring (10 ECTS)
• Projekt: empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst (15 ECTS)

Titel

Arbejde og forandringsmetoder (Arbejdslivsstudier)

Oversættelse af titel

Occupation and change methods

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Den studerende kan, på et videnskabeligt grundlag, forstå og
identificere individuelle og organisatoriske problemstillinger i
forhold til forandringer.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende opnår forskningsbaseret viden om
forandringsprocessers betingelser, gennemførelse og
konsekvenser for deltagere, arbejdspladsen i sin helhed og
samfundet generelt.
• Den studerende vil opnå viden om aktionsforskning som en
forandringsorienteret akademisk praksis.
• Den studerende får kendskab til arbejdslivets centrale
forandringsaktører og institutioner og dermed forskelle
mellem, hvorvidt forandringerne initieres af virksomhederne
selv eller eksterne aktører som konsulenter,
arbejdsmarkedsorganisationer, myndigheder eller som netværk
med mange aktører.
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• Færdigheder:
• Den studerende vil være i stand til at indgå i dialog med
arbejdspladser om ønskede forandringer, og være i stand til at
udarbejde forslag til gennemførelse af konkrete
forandringsprocesser.
• Den studerende mestrer planlægning, facilitering,
gennemførelse og opfølgning i forhold til forandringsprocesser
i arbejdslivet på grundlag af videnskabelige teorier og metoder.
• Den studerende kan reflektere over brugen af og give en etisk
begrundelse for metodevalg.
• Kompetencer:
• Den studerende kan efter afsluttet kursus anvende sin viden til
at indgå aktivt og selvstændigt i forandringsprocesser i
organisationer og virksomheder.
• Den studerende bliver i stand til, på et videnskabeligt og
reflekteret grundlag, at løsningsudvikle på problemstillinger
relateret til arbejdslivet og arbejdets organisering.
• Den studerende kan reflektere kritisk over forandringers
betydning for mennesker og organisationer og indgå i dialog
med andre aktører i forandringsprocesser.

Overordnet indhold

Kurset har til formål at give den studerende et overblik over og kendskab
til grundlag og dynamik i forskellige metoder med henblik på at indgå i
forandringsprocesser i arbejdslivet. Kursets særlige profil er, at der
arbejdes såvel med teoriundervisning, som med praktiske øvelser i
facilitering/forandringsledelse. Der lægges vægt på at den studerende
teoretisk og praktisk opnår kendskab til forskellige
aktionsforskningsmetoder, facilitering af organisationsudvikling og
forandringsledelses-teknikker.

Undervisnings- og arbejdsform

De studerende introduceres mere grundigt til 2-5 forskellige metoder,
der i særlig grad lægger vægt på medarbejderinddragelse i
forandringsprocessen (fx fremtidsværksteder og historieværksteder). Der
vil ske en oplæring i anvendelse af disse metoder. På grund af kursets
praktiske øvelsesaspekt gennemføres det som heldagskurser. De
studerende indgår som aktive deltagere i praktiske øvelser i facilitering/
forandringsledelse.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.

Prøveformer

Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
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- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere 1 skriftlig(e)
produkt(er).
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 tilrettelæggelse af
kursusgang.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 19.200 og
maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Arbejdslivet mellem deltagelse, magt og styring
(Arbejdslivsstudier)

Oversættelse af titel

Working life between participation, power and control

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende får indsigt i centrale teoretiske positioner i
relation til arbejde og organisation, og viden om hvad de
betyder i forhold til forståelsen af relationer mellem mennesker
i en organisatorisk sammenhæng med særligt fokus på magt,
kontrol og indflydelse, samt mulighederne for at beskæftige sig
forandringsorienteret med disse aspekter af arbejdet.
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• Den studerende kan på et videnskabeligt grundlag forstå og
reflektere over, hvordan forskellige sider af arbejdslivet
reguleres i et samspil mellem konkrete arbejdsorganisationer
og samfundsmæssige institutioner såsom
arbejdsmarkedsregulering og -partsorganisationer,
professioner, og forskellige former for governance.
• Den studerende opnår kendskab til aktuelle, centrale
institutionelle forudsætninger på arbejdsmarkedet, og indsigt i
deres konsekvenser for individer, organisationer og samfund.
• Færdigheder:
• Den studerende bliver i stand til at udpege, analysere og
vurdere organisatoriske forhold og reguleringstendenser, der
har betydning for arbejdslivets udvikling, medarbejdere og
lederes indbyrdes relationer samt for virksomheders relation til
samfundet.
• Den studerende opnår færdigheder i at anvende relevant viden,
teorier og metoder til at beskrive, udvikle og gennemføre
løsningsforslag i forhold til problemstillinger knyttet til
aktuelle udviklinger i arbejdslivet.
• Den studerende kan formidle betydningen af organisatoriske
forhold og reguleringsformer og diskutere disse med berørte
aktører på et reflekteret og videnskabeligt grundlag.
• Kompetencer:
• Den studerende kan efter afsluttet kursus selvstændigt anvende
sin viden og færdigheder til at forholde sig aktivt og kritisk til
organisatorisk og institutionel udvikling i arbejdslivet og
dermed indgå i samarbejde med andre faglige aktører og
beslutningstagere.
• Den studerende kan, på et reflekteret grundlag, indgå aktivt i
diskussioner vedrørende organisatoriske forholds
gennemførelse og betydning i praksis og i den forbindelse
forholde sig til institutionelle, relationelle og
indflydelsesmæssige aspekter heraf, herunder overvejelser om
ind- og eksklusion og bæredygtighed i diskussioner om
strategier for forandring.
• Den studerende kan, på et reflekteret, videnskabeligt grundlag,
policy- og løsningsudvikle på problemstillinger i relation til
generelle udviklingstræk og aktuelle organisations- og
reguleringsformer knyttet til arbejdslivet.

Overordnet indhold

Kurset introducerer til arbejdets udvikling og dets betydning for
medarbejder, virksomhed og samfund samt til forskellige
teoriudviklinger, der perspektiverer udviklingen. Kurset har fokus på
arbejdet som en praktisk og principielt altid social aktivitet, der oftest
foregår i en organisatorisk sammenhæng, placeret i en institutionel
kontekst. Med en organisationsteoretisk tilgang lægges der vægt på
arbejdets relationelle aspekter med særligt blik for betydningen at magt,
kontrol, ledelse og indflydelse. Disse aspekter ses i sammenhæng med
den institutionelle kontekst:
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Arbejdsmarkedets formelle institutioner og praksis, professioner og
faglighed, samt styringsregimer som fx new public management. Kurset
giver indblik i forskellige sider af arbejdet: Fra arbejdsmarked og
arbejdsmiljø til arbejdsorientering og arbejdsidentitet, samt i aktuelle
udviklinger af institutionelle, sociale, kulturelle og sundhedsmæssige
aspekter af arbejdslivet.
Aktuelle udviklingstræks betydning for arbejdet og de arbejdendes
livsvilkår diskuteres.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og
studenterinddragende aktiviteter, der kan indbefatte særlig forberedelse
for de studerende. De studenterinddragende aktiviteter tager
udgangspunkt i en form, som bestemmes af de kursusansvarlige .

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en bunden opgave
udarbejdet af gruppen.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:

Prøveformer

For 2 studerende minimum 19.200 og maksimum 24.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 19.200 og maksimum 24.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 19.200 og maksimum 24.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 19.200 og maksimum 24.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 19.200 og maksimum 24.000 antal
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 40 minutter.
Ved 3 eksaminander 60 minutter.
Ved 4 eksaminander 75 minutter.
Ved 5 eksaminander 90 minutter.
Ved 6 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.
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Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Projekt – Empiriske studier af forandring af
arbejdslivet i institutionel kontekst
(Arbejdslivsstudier)

Oversættelse af titel

Working life studies: project report, Empirical studies of working life
change in an institutional context

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
• Den studerende opnår viden om forskellige praktiske,
teoretiske og metodiske tilgange til at skabe og studere
forandring af arbejdslivet
• Den studerende kan på baggrund af viden om relevant
institutionel kontekst reflektere over, hvordan den skaber
betingelser for forandring af arbejdslivet
• Den studerende kan identificere specifikke videnskabelige
problemstillinger i relation til et konkret genstandsfelt og
projektarbejdets overordnede tematisering
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende kan efter endt projektforløb analysere
forandring af arbejdslivet i en relevant institutionel kontekst
• Den studerende mestrer valg af metoder samt udviklingen og
anvendelsen af analysestrategi, der kan belyse ønskede
aspekter af problemstillingen
• Den studerende kan, på et videnskabeligt grundlag, reflektere
over individuelle og organisatoriske problemstillinger i forhold
til forandringsprocesser
• Kompetencer:
• Den studerende kan med en reflekteret og kritisk tilgang
bidrage til at kvalificere en kollektiv proces, der omfatter
samspil mellem teori og empirihåndtering
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• Den studerende kan tage ansvar for egen læring og faglige
udvikling
• Den studerende kan med afsæt i forskningsbaseret viden om en
konkret arbejdslivsproblemstilling bidrage kritisk og
konstruktivt til diskussion af forandring af arbejdet og
konsekvenser af denne

Projektarbejdets emne og problemstilling er selvvalgt og formuleres
selvstændigt af de studerende indenfor det overordnede tema:
Forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst.
Formålet med projektarbejdet på dette semester er at give de studerende
analytisk og kritisk forståelse for forandringer af arbejdslivet,
baggrunden for dem og konsekvenser af dem, og deres placering i en
bredere samfundsmæssig, institutionel, kontekst.
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Den overordnede tematiske ramme har til formål, at de studerende
gennem projektarbejdet arbejder teoretisk og metodisk med diskussioner
og analyser af forholdet og samspillet mellem kontekst og en mere
konkret og nærmere afgrænset problemstilling. Denne ramme for det
problemorienterede, deltagerstyrede projektarbejde sikrer desuden, at
projektarbejdet får en eksemplarisk karakter. Igennem projektarbejdet
skal det demonstreres, at den studerende har en omfattende forståelse af
samspillet mellem problemstilling, emne, kontekst og feltets øvrige
kompleksitet.

Der arbejdes problemorienteret i deltagerstyrede grupper. Dannelsen af
projektgrupper foregår som del af det af studiet arrangerede
projektdannelsesforløb, hvor der dannes grupper og arbejdes med at
kvalificere projektideer. Projektarbejdet understøttes udover
projektdannelsesforløbet af projektvejledning og udviklingsrettet
evaluering.

Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have
deltaget i midtvejsevaluering. Den studerende skal deltage i
midtsvejsevalueringen med forudgående aflevering af skriftligt oplæg og
med aktiv deltagelse i midtvejsevalueringsaktiviteter.
Ved midtsvejsevaluering får projektgruppen gennem gensidig
konstruktiv og kritisk diskussion mulighed for at kvalificere projektets
samlede design, problemformulering og besvarelse af denne. Til
midtsvejsevalueringen fremsendes et skriftligt oplæg samt forberedes
mundtlig feedback. Oplægget skal have et omfang på minimum 12.000
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen 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.
Studerende, der er ikke deltager i midtsvejsevalueringen f.eks. pga.
sygdom eller lignende, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback til
opponentgruppen og egen vejleder. Den skriftlige feedback skal være på
minimum 2.400 antal tegn inkl. mellumrum og må have et omfang på
maksimalt 4.800 antal tegn inkl. mellemrum. Den skriftlige feedback
godkendes af kursusansvarlig.
Prøveformer
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Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et
selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i
projektrapporten. Hvert individuelt oplæg har en varighed på
op til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog
mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i
projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapportens faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport 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 91.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 28.800 og maksimum 110.400
antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 33.600 og maksimum 132.000
antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 40.800 og maksimum 172.800
antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 50.400 og maksimum 192.000
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.
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2.2 2. semester

2. semester
Socialvidenskab
Formål
Semesteret har til formål at den studerende skal tilegne sig dybtgående viden inden for det socialvidenskabelige område
med særligt fokus på sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser.
Uddannelseselementer
• Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser (10 ECTS)
• Obligatorisk videregående metodekursus: Praktisk statistik (5 ECTS) - Studerende, der har bestået kurset
”BK8 Kvantitativ metode” på bachelorniveau, kan i stedet vælge et andet videregående metodekursus.
• Problemorienteret formidlingsprojekt (15 ECTS)

Titel

Sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser

Oversættelse af titel

Social and societal transformations

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden om dynamikker, dilemmaer og sociale kampe omkring
sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser i relation til
det socialvidenskabelige og velfærdsmæssige område.
• Viden om uretfærdigheder og magtforhold mellem forskellige
sociale grupper, herunder grupper baseret på alder, køn, klasse
og etnicitet.
• Viden om mekanismer, der skaber social stratificering,
marginalisering og stigmatisering.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i udvælgelse og anvendelse af relevante begreber,
teorier, metoder og empiri til analyse af socialvidenskabelige
problemstillinger vedrørende sociale og samfundsmæssige
forandringsprocesser, herunder dynamikker, dilemmaer,
sociale kampe, og uretfærdigheds- og magtforhold mellem
forskellige sociale grupper, baseret på fx alder, køn, klasse og
etnicitet.
• Færdigheder til at kunne forklare dynamikker, dilemmaer og
sociale kampe omkring social og samfundsmæssige
forandringer med brug af relevante begreber, teorier, metoder
og empiri inden for det socialvidenskabelige område.
• Færdigheder til at kunne diskutere og tage stilling til
problemstillinger vedrørende uretfærdigheder og magtforhold
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mellem forskellige sociale grupper herunder grupper baseret på
alder, køn, klasse og etnicitet.
• Færdigheder til at diskutere ny forskningsbaseret viden på et
højt videnskabeligt niveau i relation til socialvidenskabelige
problemstillinger.
• Kompetence i at analysere og evaluere forandringsprocesser
indenfor det socialvidenskabelige og velfærdsmæssige område.
• Kompetencerne til at anvende og diskutere teorier relateret til
og empiriske analyser af konkrete policy områder i relation til
det socialvidenskabelige område.

Overordnet indhold

Kurset tager udgangspunkt i to centrale dimensioner af det
socialvidenskabelige forskningsfelt. Dels spørgsmålene om historiske
såvel som nutidige sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser;
dels spørgsmålene omkring (u)retfærdighed i forhold til disse
forandringer. I relation til den første dimension fokuserer kurset på
dynamikker, dilemmaer og sociale kampe omkring sociale og
samfundsmæssige forandringsprocesser. En række centrale
forandringsprocesser inden for det socialvidenskabelige område skitseres
ligesom der præsenteres en række teorier og analytiske greb for at kunne
forstå, analysere og forklarer disse forandringsprocesser og deres
konsekvenser for forskellige samfundsgrupper. I relation til kursets
anden dimension fokuseres der på dynamikker, dilemmaer og sociale
kampe, der omgiver de socialvidenskabelige spørgsmål omkring
muligheder, betingelser og betydning af modstand, kritik og social
(u)retfærdighed i forhold til aktuelle sociale og samfundsmæssige
forandringer. Kurset skitserer en centrale teorier og analytiske greb
inden for det socialvidenskabelige område for at kunne forstå, analysere,
forklare og perspektivere spørgsmål omkring modstand, kritik og social
(u)retfærdighed og deres konsekvenser for forskellige samfundsgrupper
såvel som for samfundets sammenhængskraft.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset tager udgangspunkt i forelæsninger, men kan tillige omfatte
andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser,
studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som praktiske
aktiviteter, der træner den reflekterede anvendelse af teorier og metoder.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt
med omfangsbegrænsninger.
Individuel mundtlig prøve baseret på en 48-timers bunden
hjemmeopgave.
Prøveformer

Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 9.600
anslag inkl. mellemrum.
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Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 25 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Praktisk Statistik

Oversættelse af titel

Applied Statistics

Seneste ændring

01.09.2021

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om akademisk og/eller praksisrettede metoder, deres
anvendelse og relevans på videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk reflektion over akademiske og/eller
videnskabligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskablige forskning og dens anvendelser indenfor
den studerendes fremtidige profession som f.eks. underviser,
projektleder, konsulent, leder eller forsker.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder:
• Udføre undersøgelse og analyser ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.
• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er
korrekt, klar, faglig præcis, velstruktureret og velargumenteret.
• Kompetence:
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• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Formålet med kurset er, at give de studerende en grundlæggende
forståelse af kvantitativ metode og kompetencer i at anvende disse til at
analysere samfundsvidenskabelige data samt at bruge statistisk software
til bearbejdning og analyse af kvantitative data. Kurset vil give en
indføring i forskellige typer undersøgelsesdesign (herunder
tværsnitsstudier og eksperimenter) operationalisering af begreber ved
spørgsmål, variable og index, spørgeskemakonstruktion, dataindsamling, deskriptiv statistik, grundlæggende statistisk teori
(statistiske sandsynlighedsfordelinger og signifikansbegrebet),
formulering og test af hypoteser.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14,400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Problemorienteret formidlingsprojekt
(Socialvidenskab)

Oversættelse af titel

Problemoriented dissemination project

Seneste ændring

01.09.2021

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS
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• Færdigheder og kompetencer til i at identificere en relevant
socialvidenskabelig problemstilling med afsæt i
forskningsbaseret viden. Samt forståelse af og refleksion over
egen projektundersøgelses placering i et bredere fagligt felt
• Færdigheder og kompetencer til at designe og gennemføre
projektundersøgelse for at belyse en problemstilling og
forholde sig kritisk til frembringelsen af forskningsbaseret
viden
• Færdigheder og kompetencer til at anvende og mestre
videnskabelige teorier og metoder, og empiri under arbejdet
med en afgrænset, faglig og relevantproblemstilling
• Færdigheder og kompetencer til at analysere, diskutere,
argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt
grundlag
• Færdigheder og kompetence til i at forholde sig refleksivt og
kritisk til, samt vælge kilder, litteratur, teori og metoder
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om og færdigheder til at reflektere over
kommunikationssituationen som formidlingsproduktet indgår
i. Hvilken situation (hvor og hvornår) befinder målgruppen sig
i, når den møder produktet?
• Viden om og færdigheder til at reflektere over målgruppens
informationsbehov. Hvem er målgruppen? Hvad har
målgruppen brug for at vide om emnet?
• Viden om og færdigheder til at reflektere over
formidlingsproduktet. Hvad er budskabet? Hvilken effekt skal
produktet have hos målgruppen?
• Kompetencer i at formidle større skriftlige arbejder på et i det
væsentlige korrekt dansk, med en klar og overskuelig
fremstillingen såvel som til at anvende og angive kilde- og
litteraturhenvisning i overensstemmelse med god
forskningsmæssig praksis
• Kompetence i at identificere og tage ansvar for egen faglige og
formidlingsorienterede udvikling, samt at give og modtage
feedback på eget og andres faglige produkt

Overordnet indhold

Studienævnet fastsætter hvert semester et antal emner, som de
studerende vælger at skrive projekt inden for. Emnerne kunne fx være
ulighed, magt, velfærdsstatens forandring, marginalisering, kønsmagt og
mangfoldighed, arbejdsmarkedet, byen, sociale bevægelser osv.
Studerende kan kun skrive projekt med andre studerende, der har valgt
samme emne.

Undervisnings- og arbejdsform

Det endelige formidlingsprojekt består af en projektdel og en
formidlingsdel. Projektdelen skal på baggrund af en fagligt begrundet
problemformulering inden for det socialvidenskabelige område
indeholde følgende elementer: et executive summary/resumé på dansk
eller engelsk, et overblik over den videnskabelige litteratur af relevans
for problemstillingen, en kritisk redegørelse for den anvendte teori,
herunder begrundelse for valg af teori, en redegørelse for valg af metode
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og empiri, herunder vurdering af metodernes styrke/svaghed i forhold til
det undersøgte problemstilling, en selvstændig analyse, der belyser
problemstillingen samt en konklusion der, sammenfatter resultaterne af
analysen og diskutere dens biddrag i forhold til eksisterende viden på
området. Formidlingsdelen består af to formidlingsdele. Gruppen vælger
selv hvilke to blandt de følgende muligheder:
En forskningsformidlende artikel. Artiklen skal være henvendt til
samfundsvidenskabelige kandidater og studerende, eller til andre med
interesse for analyse af socialvidenskabelige og samfundsvidenskabelige
forhold, men som ikke er specialister/fagfæller. Artiklen skal formidle en
socialvidenskabelig problemstilling, som projektet har behandlet.
Artiklen kan tillige formidle væsentlige resultater og konklusioner som
projektet er kommet frem til eller som er relevante at perspektivere til.
Et notat. Notatet skal være henvendt til en person eller en organisation
med formaliseret beslutningskompetence (f.eks. en/et minister/
departementschef/ministerium, leder/direktør i f.eks. virksomhed/
NGO/styrelse/region eller kommune mm.) eller med væsentlig uformel
indflydelse (f.eks. en etableret interesseorganisation eller en tænketank).
Notatet skal have en forside, der opsummerer notatet, herunder
baggrunden for notatet og dets indstilling/anbefaling. Notatet skal
beskrive en socialvidenskabelig problemstilling, som projektet har
behandlet, og give en begrundelse for og belyse konsekvenserne af
notatets indstilling/anbefaling.
Et projektforslag. Projektforslaget skal være udformet som en
ansøgning henvendt til en pulje, fond, offentlig institution eller lignende
inden for det socialvidenskabelige genstandsfelt. Projektansøgningen
skal skitsere et handlingsorienteret projekt, der sigter mod at adressere
en given problematik, der er blevet behandlet eller berørt i projektet,
eller som projektets resultater og konklusioner lægger op til at behandle/
undersøge/intervenerer i el.lign. via et konkret projekt.
Projektansøgningen skal indeholde og kort skitsere: Titel, ansøger(e),
projekt ide, projektets formål tilsigtede resultater, beskrivelse af
baggrund/motivation/problemstillig, eventuelle samarbejdspartnere,
projektets målgruppe(r), succeskriterier/potentielle effekt(er), projektets
økonomi og projektplan inklusiv tidsplan og milepæle.
En digital formidlingsproduktion. Den digitale
formidlingsproduktionen kan f.eks. udarbejdes på to måder som A
(Tekstbaseret): en digital folder/brochure, et nyhedsbrev, en
hjemmeside, et presse-kit, en social mediekampagne eller som B (Audio/
video): en podcast eller video el.lign. Den digitale formidlingsproduktion
skal være henvendt til præciseret målgruppe. Dette vil typisk være
samfundsvidenskabelige kandidater og studerende, fagprofessionelle
eller andre med interesse for analyse af socialvidenskabelige forhold
inden for det givne problemfelt som projektet har berørt. Til den
skriftlige digitale formidlingsproduktion skal vedlægges en kort
beskrivelse af den digitale formidlingsproduktion. Beskrivelsen skal som
minimum indeholde beskrivelse af de institutionelle/organisatoriske/
kontekstmæssige rammer materialet er udarbejdet i relation til (må
gerne være et konstrueret eksempel og må meget gerne indeholde f.eks.
logoer eller design mv.), et kortfattet resume, kontaktinformation, samt
produktionsdato. Formålet og målgruppen for formidlingsproduktionen
skal desuden fremgå klart. Formidlingsproduktionen bør endvidere
indeholde links til anden relevant information/baggrundsrapporten mv.
såfremt denne findes digitalt. Formidlingsproduktioner vil typisk også
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indeholde billeder, illustrationer, QR koder mv. Vælges den audio/
videomæssige digitale formidlingsproduktion skal der vedlægges en kort
formålsbeskrivelse og begrundelse af de valg, der er truffet, i forhold til
produktionen, herunder målgruppe, valg af fokus, forventet effekt mv.,
og en kort introduktion af produktionen møntet på målgruppen.
Længden på indslaget bør ikke overstige 10 minutter.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår
individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant
for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt
oplæg har en varighed på op til 3 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 både
projektrapporten og de to formidlingsprodukter mht. de
teoretiske, metodiske, empiriske og formidlingsmæssige
perspektiver, som er relevante for projektet.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapporten, de to formidlingsprodukter og den enkelte
studerendes mundtlige præsentation og den enkelte
studerendes mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Prøveformer

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 81.600-110.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 81.600-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 91.200-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 91.200-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv 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.
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Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Videregående metodekursus med stedprøve

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in invigilated examination

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/
ellervidenskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for
den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
• Færdigheder:
• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
• Formidle og diskutere akademiske og/ellervidenskabeligt
baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er
korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
• Kompetencer:
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
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• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Prøveform
Individuel skriftlig stedprøve i opgave(r) stillet af
kursusansvarlig.
Stedprøvens varighed er 4 timer.
Prøveformer

Tilladte hjælpemidler ved stedprøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Videregående metodekursus med mundtlig prøve evt.
på baggrund af skriftligt produkt

Oversættelse af titel

Advanced method course with oral exam possibly based on written
product

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
• Færdigheder:
• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.
• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
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• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er
korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
• Kompetencer:
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/ellervidenskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Prøveform 1
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en bunden opgave (det
skriftlige produkt) samt en poster (størrelse: to A2-sider eller
tilsvarende) begge udarbejdet af gruppen.
De studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveformer

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 21,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 21,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 21,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 21,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 21,600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 20 minutter.
Ved 3 studerende 30 minutter.
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Ved 4 studerende 40 minutter.
Ved 5 studerende 50 minutter.
Ved 6 studerende 60 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Prøveform 2
Individuel mundtlig prøve med forberedelse.
Prøven tager sit udgangspunkt i et eller flere spørgsmål.
Prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 30 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Kursusmateriale og egne noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Prøveform 3
Individuel mundtlig prøve baseret på en synopsis.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 4,800
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 de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Noter til oplæg/præsentation.
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Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Videregående metodekursus med portfolio

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in portfolio

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
• Færdigheder:
• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er
korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
• Kompetencer:
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/ellervidenskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
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• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner. Kurset forudsætter den studerendes medvirken og
engagement på kursusgangene.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.
Portfolioen består af 3 til 5 skriftlige produkter, som helt eller
delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.

Prøveformer

Portfolioen skal have et omfang på 24.000-31,200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Videregående metodekursus med portfolio og
obligatoriske præsentationer

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in portfolio and mandatory
presentations

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
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• Viden:
Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettet metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk reflektion over akademisk og/eller
videnskabligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som f. eks.
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
• Færdigheder:
Udføre undersøgelser og analyser ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabligt baseret praksisrettede metoder.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er
korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
• Kompetencer:
Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar for egen faglige
udvikling.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenterpræsentationer, peer feedback og
diskussioner. Kurset forudsætter den studerendes medvirken og
engagement på kursusgangene.

De studerende skal afholde 2 præsentationer i løbet af kurset. De
studerende får feedback på præsentationerne. Hvis den studerende er
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen forhindret i at holde de mundtlige oplæg i første omgang, skal den
studernde holde de mundtlige oplæg senere i kursusforløbet for at kunne
deltage i eksamen.

Prøveformer

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
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Portfolioen består af 3 til 5 produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner.. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på
24.000-48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Videregående metodekursus med skriftlig opgave

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in written assignment

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baserede
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baserede praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
• Færdigheder:
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• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabeligt baserede praksisrettede metoder.
• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baserede praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der
er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
• Kompetencer:
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/ellervidenskabeligt baserede praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede
analyser.
• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baserede praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Prøveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 26,400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Prøveformer

Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed
på 21 dage inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil
fremgå af study.ruc.dk.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Prøveform 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
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Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 24,000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed
på 14 dage inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil
fremgå af study.ruc.dk.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Prøveform 3
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14,400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

2.3 3. semester

3. semester
Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab
Formål
Arbejdslivsstudiers andel af 3. semester har til formål at give de studerende viden om og praktiske erfaringer med
forskningsmæssige perspektiver på aktuelle arbejdslivsproblematikker samt at udvikle deres forståelse for brug af
forskningsmetoder, -resultater og -formidlimg. Desuden sigter semeteret på at give de studerende indsigt i betydningen
af mening, faglighed og læring i arbejdslivet. Kurserne på socialvidenskab sigter på at kvalificere og forberede den
studerende til analysen af sociale, samfundsmæssige og socialvidenskabelige problemstillinger, der er præget af de
kompleksiteter, som sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser skaber i velfærdssamfundet i kombination med
tendenser til nye former for stratifikation, fragmentering, segregering og marginalisering. Dette stiller krav om stærke
og tværfaglige færdigheder og kompetencer på det teoretiske, metodiske og analytiske område for at kunne identificere,
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forstå, forklare og evaluere dynamikkerne, dilemmaerne, de sociale kampe omkring disse sociale, samfundsmæssige og
socialvidenskabelige problemstillinger såvel som konsekvenserne af dem indenfor forskellige policyområder og for
forskellige sociale grupper. Fokus er hermed på problemstillinger, teorier, metoder, analysestrategier og analyser af
konkrete policyområder. Der kan f.eks. fokuseres på perspektiver på forskellige politiske institutionelle eller
organisatoriske tiltag, aktiviteter eller praksisformer indenfor et udvalgt policyområde, i forhold tilsigtede og utilsigtede
effekter af disse tiltag, aktiviteter og praksisformer overfor en given målgruppe inden for det socialvidenskabelige
område.
Uddannelseselementer
Arbejdslivsstudier
• Kursus: Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning (10 ECTS)
• Kursus (valgkursus): Arbejde og Subjektivitet i senkapitalismen (5 ECTS) eller 5 ECTS studieaktivitet på
øvrige fag på RUC eller anden uddannelsesinstitution. Der skal i hvert tilfælde søges om forhåndsgodkendelse
i studienævnet (5 ECTS)
Socialvidenskab
• Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ECTS). Den studerende vælger blandt de specialiseringskurser, som
udbydes til Socialvidenskab i det aktuelle semester.
• Valgkursus: Videregående metodekursus (5 ECTS). Den studerende vælger blandt de danske metodekurser,
som udbydes til Socialvidenskab i det aktuelle semester.
Aktiviterne på 3. semester på Socialvidenskab kan, efter ansøgning i studienævnet, erstattes af et projektorienteret
praktikforløb (15 ECTS) på Socialvidenskab. Praktik kan kun forekomme én gang i løbet af uddannelsen.

Titel

Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning
(Arbejdslivsstudier)

Oversættelse af titel

Application-oriented working life research

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden:
• Forløbet vil på baggrund af forskning på det højeste
internationale niveau give den studerende dybtgående indsigt i
en afgrænset problemstilling i arbejdslivet, og i udvalgte teorier
og metoder, anvendt i arbejdslivsforskning.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende bliver i stand til at reflektere over udvalgte
metoders betydning for arbejdslivsforskning, samt disses
betyding for forskningens anvendelsesmuligheder.
• Færdigheder:
• Forløbet vil udvikle den studerendes færdigheder i at vurdere
den videnskabelige værdi af arbejdslivsforskning, og forløbet
vil give den studerende færdigheder i vurdering af
forskningsresultater
• Forløbet vil give den studerende færdigheder i at vurdere
forskningsresultater og disses implikationer for praksis.
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• Kompetencer:
• Den studerende vil blive i stand til at indgå i et samspil med
forskning, hvilket vil styrke den studerendes evne til at
anvende forskningsbaseret viden og indgå selvstændigt i
analytiske opgaver i praksis. Forløbet vil styrke den
studerendes forudsætninger, processuelle forudsætninger for at
skrive speciale og for at indgå i en egentlig forskerkarriere.

Overordnet indhold

Formålet med forløbet er at give den studerende dybdegående
eksemplarisk indsigt i arbejdslivsforskningens problemstillinger,
metoder og formidling. Herunder forskningens samspil med praksis.

Undervisnings- og arbejdsform

Dette studieforløb gennemføres i relation til væsentlige
forskningstematiske projekter og områder, som involverer videnskabeligt
personale knyttet til Arbejdslivsstudier. Studienævnet tager løbende
stilling til, hvilke områder og projekter, der skal indgå i forløbet, ud fra
den aktuelle forskning ved Center forArbejdslivsforskning. I relation til
de enkelte forskningstematiske projekter og områder tilrettelægges et
forløb. De studerende introduceres til forskningstemaer,
problemstillinger og foreliggende viden på området, og de studerende
skal sætte sig ind i den forskningslitteratur, der kendetegner området og
foretage en kritisk vurdering af denne. Endvidere skal de studerende
gennem forløbet foretage en undersøgelse og vurdering af, hvordan den
relevante forskningslitteratur kan anvendes og spille sammen med
erfaringer og viden i praksis. En forsker tæt tilknyttet til
forskningstemaet fungerer som vejlder til hver af disse forløb.

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at det
litteraturreview, der udarbejdes som del af kurset, er godkendt af
underviser.
Litteraturreviewet skal have et omfang på minimum 19.200 antal tegn
inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 24.000 antal tegn
inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder
omfangskravene, afvises fra bedømmelse, og der er anvendt et
eksamensforsøg.
Litteraturreviewet skal referere til minimum. 750 siders selvvalgt
litteratur. Arbejdet med litteraturreviewet påbegyndes ved kursets start,
og afleveres 7 dage før kursets afsluttende fremlæggelsesseminar. Datoen
for afleveringen udmeldes forud for kursusstart.
Omprøven svarer til det ordinære forudsætningskrav.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Prøveformer
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 12.000 og
maksimum 16.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
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indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Den normerede arbejdstid er 5 dage. Andre prøver kan derfor
forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Arbejde og subjektivitet i senkapitalismen
(Arbejdslivsstudier)

Oversættelse af titel

Occupation and subjectivity in late capitalism

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Den studerende opnår indsigt i forskellige
(videnskabs)teoretiske tilgange til forståelse og analyse af
problemstillinger relateret til forholdet mellem arbejde og
subjektivitet. Fokus rettes mod samtidsaktuelle diskussioner af
mening i arbejdet og betydningen af faglighed som kilde til
identitets- og meningsdannelsesprocesser i arbejdslivet.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende opnår indsigt i, hvordan forskellige tilgange
adresserer tiltag mod organisations- og medarbejderudvikling
på forskellige måder i praksis.
• Færdigheder:
• Den studerende bliver i stand til at arbejde med analyse og
udvikling i relation til faglighedens rolle i moderne
organisationers udviklingsarbejde, herunder med fokus på
kompetenceudvikling af medarbejdere på forskellige niveauer i
arbejdslivet, samt i relation til de faglige organisationers
tilgang til faglighedsunderstøttende interessevaretagelse.
• Den studerende kan på et reflekteret, videnskabeligt grundlag,
arbejde handlingsrettet med problemstillinger knyttet til mål
om fremme af faglighed og læring i arbejdslivet.
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• Den studerende kan formidle betydningen af nye
udviklingstiltag og diskutere disse med feltets aktører på et
reflekteret og videnskabeligt grundlag.
• Kompetencer:
• Den studerende kan efter afsluttet kursus anvende sin viden til
at forholde sig analytisk og kritisk til forskellige former for
faglighedsforståelser og kompetenceudviklingsstrategier i
arbejdslivet og dermed på et operationelt plan indgå i
samarbejde med andre faglige aktører og beslutningstagere om
udvikling af faglighed og læringsmuligheder i arbejdslivet.

Overordnet indhold

I dette kursus gives den studerende teoretisk og praktisk indsigt i
spørgsmål vedrørende forholdet mellem arbejde og subjektivitet. Der
fokuseres i undervisningens tilrettelæggelse på udfoldelse af teoretiske
tilgange til forståelse af faglighed, ’mening i arbejdet’, samt forskellige
aspekter af læring og kompetenceudvikling i arbejdslivet. Der
introduceres til forskellige teoretiske positioner og betydningen af disse i
relation til forståelse af det komplekse samspil mellem
organisationsstrukturer, faglighed og identitets- og
meningsdannelsesprocesser i arbejdslivet. Kurset beskæftiger sig
endvidere med betydningen heraf i forhold til praksis, f.eks. via konkrete
eksempler fra forsknings- og udviklingsarbejde på området.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen gennemføres som en forelæsningsrække med
forelæsninger, studenterpræsentationer og fælles diskussioner af
kursuslitteraturen. Studenterpræsentationerne tager udgangspunkt i en
form, som bestemmes af de kursusansvarlige (fx ved udlevering af
guidende læsespørgsmål). Oplæggene evalueres ved direkte feedback fra
undervisere og de øvrige studerende.

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

Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere et skriftligt produkt.
- Den studerende skal i forløbet deltage i en tilrettelæggelse af
kursusgang.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.
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Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 19.200 og
maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Den normerede arbejdstid er 5 dage. Andre prøver kan derfor
forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Specialiseringskursus med mundtlig prøve evt. på
baggrund af skriftligt produkt (Socialvidenskab)

Oversættelse af titel

Advanced study course with oral examination possibly based on written
product

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et
udvalgt område inden for sociale og samfundsanalytiske
problemstillinger.
• Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag
over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt
præcis, velstruktureret og velargumenteret.
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• Skriftlige og mundtlige formidlingsfærdigheder.
• Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier
i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger
inden for kursets tema.
• Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne
prioritere og strukturere tid og stof.
• Kombinere skriftlige og mundtlige formidlingsformer.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriften
’Social og samfundsmæssig analyse’.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af
socialvidenskabelige, politiske og administrative
problemstillinger.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige
problemstillinger på højeste internationale niveau.
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle
problemstillinger.

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte
andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser,
studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
praktiske aktiviteter.

Prøveform 1
Individuel mundtlig prøve med forberedelse.
Prøven tager sit udgangspunkt i et eller flere spørgsmål.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 30 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Kursusmateriale og egne noter.
Prøveformer
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Prøveform 2
Individuel mundtlig prøve med forberedelse.
Prøven tager sit udgangspunkt i et eller flere spørgsmål.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
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Forberedelsestid inkl. udtrækning: 30 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Kursusmateriale og egne noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Prøveform 3
Individuel mundtlig prøve baseret på en synopsis.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 9,600
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 de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Specialiseringskursus med skriftlig prøve
(Socialvidenskab)

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

10 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et
udvalgt område inden for Social og samfundsanalytiske
problemstillinger.
• Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag
over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
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identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt
præcis, velstruktureret og velargumenteret.
• Skriftlige formidlingsfærdigheder med forskellige
tidshorisonter
• Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier
i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger
inden for kursets tema.
• Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne
prioritere og strukturere tid og stof .
• Refleksion over egen læring og ansvar for egen faglige
udvikling.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriften
’Social og samfundsmæssig analyse’
• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af
socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige
problemstillinger på højeste internationale niveau
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte
andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser,
studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
praktiske aktiviteter.
Under kursusforløbet udarbejdes en skriftlig opgave, som er en
besvarelse af et spørgsmål, som udleveres ved kursusstart.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 31,200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Specialiseringskursus med portfolio
(Socialvidenskab)

Oversættelse af titel

Advanced study course with portfolio

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et
udvalgt område inden for Social og samfundsanalytiske
problemstillinger.
• Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag
over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt
præcis, velstruktureret og velargumenteret.
• Færdighed i kunne formidle viden til både fagfæller og ikkespecialister.
• Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier
i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger
inden for kursets tema.
• Kompetence til skriftligt at sammenfatte det væsentligste fra en
tekst og sætte teksten indhold i relation til et overordnet tema.
• Refleksion over egen læring og ansvar for egen faglige
udvikling.

Overordnet indhold
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Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriften
’Social og samfundsmæssig analyse
• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af
socialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige
problemstillinger på højeste internationale niveau.
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte
andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser,
studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
praktiske aktiviteter.

Prøveform 1
Individuel skriftlig portfolio.
Portfolioen består af 2 skriftlige produkter, som helt eller
delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioen skal have et omfang på maksimalt 28,800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Prøveformer
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Prøveform 2
Individuel skriftlig portfolio.
Portfolioen består af 3 til 5 skriftlige produkter, som helt eller
delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
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Portfolioen skal have et omfang på 24.000-31,200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Specialiseringskursus med Portfolio og obligatoriske
præsentationer

Oversættelse af titel

Advanced study course with portfolio and mandatory presentations

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden baseret på højeste internationale niveau i forhold til et
udvalgt område inden for politiske og forvaltningsmæssige
problemstillinger.
• Dyb indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag
over det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholde sig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt
præcis, velstruktureret og velargumenteret.
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• Færdighed i kunne formidle viden til både fagfæller og ikkespecialister.
• Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier
i forhold til praktisk og teoretisk relevante problemstillinger
inden for kursets tema.
• Kompetence til skriftligt at sammenfatte det væsentligste fra en
tekst og sætte teksten indhold i relation til et overordnet tema.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriften
’Social og samfundsmæssig analyse’.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Forskningsmæssige og teoretiske præmisser for analyser af
socialvidenskabelige, politiske og administrative
problemstillinger.
• Fremgangsmåder ved analysen af komplekse videnskabelige
problemstillinger på højeste internationale niveau.
• Løsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle
problemstillinger.

Kursusforløb tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte
andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, øvelser,
studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
praktiske aktiviteter.Der fastsættes et antal skriftlige opgaver, som skal
afleveres i løbet af kurset, som de studerende får og evt. giver hinanden
feedback på. Antal opgaver fastsættes af kursusansvarlig og studieleder,
og godkendes af studienævnet før kurset udbydes. Datoerne for
aflevering fastsættes af kursusansvarlige senest 2 uger før kursusstart, og
kommunikeres til kursusdeltagerne. Beskrivelsen af hvad hver opgave
skal indeholde skal oplyses senest 2 uger før dens afleveringsdato.
Det er ikke en forudsætning, at have afleveret opgaverne løbende, for at
deltage i eksamen, men vil typisk være en fordel. En del af portfolioen
kan således indeholde elementer, som knytter sig til undervisningen og
de løbende afleveringer, som fx feedback.

De studerende skal afholde 2 præsentationer i løbet af kurset. De
studerende får feedback på præsentationerne. Det er en forudsætning for
at gå til eksamen, at den studerende har afholdt to præsentationer i
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen forbindelse med undervisningsforløbet. Hvis den studerende er
forhindret i at holde de mundtlige oplæg i første omgang, skal den
studerende holde de mundtlige oplæg senere i kursusforløbet for at
kunne deltage i eksamen.

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
Prøveformer
Portfolioen består af 3 til 5 produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,

41

refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner.
Det samlede omfang af portfolioens skriftlige produkter er
minimum 24.000 og maksimum 48.000 antal tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets
hjemmeside.
Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside
inden kursets begyndelse.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Videregående metodekursus med stedprøve

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in invigilated examination

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/
ellervidenskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for
den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
• Færdigheder:
• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.
• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
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• Formidle og diskutere akademiske og/ellervidenskabeligt
baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er
korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
• Kompetencer:
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Prøveform
Individuel skriftlig stedprøve i opgave(r) stillet af
kursusansvarlig.
Stedprøvens varighed er 4 timer.
Prøveformer

Tilladte hjælpemidler ved stedprøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Videregående metodekursus med mundtlig prøve evt.
på baggrund af skriftligt produkt

Oversættelse af titel

Advanced method course with oral exam possibly based on written
product

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
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• Viden:
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
• Færdigheder:
• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.
• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er
korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
• Kompetencer:
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/ellervidenskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Prøveform 1
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en bunden opgave (det
skriftlige produkt) samt en poster (størrelse: to A2-sider eller
tilsvarende) begge udarbejdet af gruppen.
Prøveformer

De studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Det skriftlige produkt skal for:
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- 2 studerende have et omfang på maksimalt 21,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 21,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 21,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 21,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 21,600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 20 minutter.
Ved 3 studerende 30 minutter.
Ved 4 studerende 40 minutter.
Ved 5 studerende 50 minutter.
Ved 6 studerende 60 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Prøveform 2
Individuel mundtlig prøve med forberedelse.
Prøven tager sit udgangspunkt i et eller flere spørgsmål.
Prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 30 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Kursusmateriale og egne noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Prøveform 3
Individuel mundtlig prøve baseret på en synopsis.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale.
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Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 4,800
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 de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Noter til oplæg/præsentation.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Videregående metodekursus med portfolio

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in portfolio

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
• Færdigheder:
• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder.
• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er
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korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
• Kompetencer:
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/ellervidenskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner. Kurset forudsætter den studerendes medvirken og
engagement på kursusgangene.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.
Portfolioen består af 3 til 5 skriftlige produkter, som helt eller
delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.

Prøveformer

Portfolioen skal have et omfang på 24.000-31,200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
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Titel

Videregående metodekursus med portfolio og
obligatoriske præsentationer

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in portfolio and mandatory
presentations

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baseret
praksisrettet metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk reflektion over akademisk og/eller
videnskabligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som f. eks.
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
• Færdigheder:
Udføre undersøgelser og analyser ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabligt baseret praksisrettede metoder.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er
korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
• Kompetencer:
Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar for egen faglige
udvikling.

Overordnet indhold

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baseret praksisrettede analyser.
• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede redskaber i henholdvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Undervisnings- og arbejdsform
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Forelæsninger, øvelser, studenterpræsentationer, peer feedback og
diskussioner. Kurset forudsætter den studerendes medvirken og
engagement på kursusgangene.

De studerende skal afholde 2 præsentationer i løbet af kurset. De
studerende får feedback på præsentationerne. Hvis den studerende er
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen forhindret i at holde de mundtlige oplæg i første omgang, skal den
studernde holde de mundtlige oplæg senere i kursusforløbet for at kunne
deltage i eksamen.

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
Portfolioen består af 3 til 5 produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner.. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.

Prøveformer

Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på
24.000-48.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Videregående metodekursus med skriftlig opgave

Oversættelse af titel

Advanced methodology course concluding in written assignment

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
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• Viden:
• Viden om akademiske og/eller videnskabeligt baserede
praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på
videregående niveau.
• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baserede praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser
indenfor den studerendes fremtidige profession som fx
underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
• Færdigheder:
• Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabeligt baserede praksisrettede metoder.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis.
• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baserede praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der
er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og
velargumenteret.
• Kompetencer:
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/ellervidenskabeligt baserede praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster.
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Forskningsmæssige og professionelle præmisser for
akademiske og videnskabeligt baserede praksisrettede
analyser.
• Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller
videnskabeligt baserede praksisrettede redskaber i henholdsvis
forskningsmæssige og professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner.

Prøveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 26,400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed
på 21 dage inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil
fremgå af study.ruc.dk.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Prøveform 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 24,000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed
på 14 dage inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil
fremgå af study.ruc.dk.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Prøveform 3
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14,400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Projektorienteret praktikforløb (Socialvidenskab)

Oversættelse af titel

Project oriented internship (15 ECTS) (Social Science)

Seneste ændring

01.09.2019
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Undervisningssprog

Dansk

Type

Projektorienteret praktikforløb

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om samfundsforhold 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.
• Viden om krav til og betingelser for konkret opgaveløsning i
den organisation, hvor praktikken foregår.
• Indblik i fagets teoretiske, 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.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• 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 opgaver bestilt af
praktikværten.
• Færdighed i at koble akademisk indsigt og viden fra faget til
praktiske problemstillinger og dynamikker på en arbejdsplads.
• Kompetence til selvstændigt at udarbejde et praktikprojektet,
herunder at planlægge og styre arbejdsprocessen.
• Kompetence til at relatere praksisviden og -erfaring til fagets
faglige teorier, begreber og metoder.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

Læringen i praktikforløbet foregår ved en blanding af praktisk arbejde,
refleksioner over mødet mellem teori og praksis og ved den selvstændige
udarbejdelse af praktikprojektet. Udarbejdelsen af praktikprojektet sker
under vejledning fra en praktikvejleder.

Undervisnings- og arbejdsform
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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. Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet
inden det påbegyndes. Praktikopholdets samlede arbejdsomfang svarer
til et halvt semester, ca. 400 timer (forventelig ca. 300 timer til
praktikværten og ca. 100 timer til universitetet). Praktikantens
hovedaktiviteter skal beskrives og ligge inden for fagets
genstandsfelt.Den studerende skal udarbejde en midtvejsrapport, der
skal afleveres til projektvejlederen efter aftale. Midtevejsrapporten skal
indholde:
1. Refleksioner over praktikopholdet bestående af én sides
beskrivelse af praktikstedets opgaver/aktiviteter og centrale
problemstillinger disse adresserer samt den studerendes
daglige opgaver i organisationen og af to sides refleksion over,
hvilke af fagets teorier hhv. metoder, der har været særligt
relevante for det hidtidige arbejde hos praktikværten og
hvorfor.
2. Praktikprojektets problemfelt og problemformulering (max.
4800 antal tegn inkl. mellemrum)
3. Udkast til praktikprojektets struktur (teori, metode, empiri,
analyse)
4. Forslag til minimum 300 sider af praktikprojektets samlede
litteratur på 650 sider.
Praktikprojekt
Praktikprojektets problemstilling skal relatere sig til teoretiske eller
empiriske problemstillinger fra fagets genstandsområde, som opholdet
hos praktikværten (eller dennes aktiviteter) giver anledning til at belyse,
men vælges i øvrigt frit af den studerende. Se iøvrigt beskrivelsen af
praktikprojektet under prøveform.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aflveres de skriftlige opgaver ikke, kan den studerende ikke gå til
mundtlig eksamen og regnes dermed som udeblevet.

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport.

Prøveformer

Prøven starter med et oplæg med udgangspunkt i
praktikprojektrapporten. Oplæg har en varighed på op til 3 min.
Oplægget efterfølges af en samtale mellem den studerende og
bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
praktikprojektrapportens fagområde(r).
Praktikprojektrapporten skal være på 38.400-50.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
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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 - specialet

Formål
Formålet med specialet er, at de studerende på baggrund af et større problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret
projektarbejde tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer inden for udvalgte områder af Arbejdslivsstudier, som de
kan anvende i en bredere sammenhæng end i specialet. Specialet skal på et videnskabeligt grundlag demonstrere en
sammenhængende forståelse af den valgte arbejdslivsfaglige problemstilling og dens kontekst. Centrale dele af specialet
skal relatere sig tydeligt til Arbejdslivsstudier som faget er beskrevet i uddannelsens kompetenceprofil og
uddannelseselementer i studieordningen.
• Speciale (30 ECTS)

Titel

Speciale (Arbejdslivsstudier)

Oversættelse af titel

Master thesis

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Speciale

ECTS-normering

30 ECTS

• Viden:
• Forskningsbaseret viden inden for udvalgte områder af faget/
fagene, som det/de er beskrevet i uddannelsens
kompetenceprofil og beskrivelser af fagets/fagenes
uddannelseselementer
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• 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:
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• 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
• 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

Prøveform
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene
på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af
specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager
udgangspunkt i specialeafhandlingen.
Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en
gruppe. Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 40.800 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 40.800 og maksimum 182.400
antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 40.800 og maksimum 214.200
antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 40.800 og maksimum 244.800
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med en resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved
aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af
specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være
reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de
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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
dialog mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan
under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige
område(r), der relaterer sig til specialet.
Den evt. eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter.
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
(For 60 ECTS-specialer fordobles eksaminationstiden).
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.

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

3.3 Særlige prøvevilkår
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 Faglige udvælgelseskriterier
Hvis der er flere studerende, der ønsker at gennemføre et givent kursus m.m., end der er pladser, benyttes følgende
udvælgelseskriterier:
Lodtrækning

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

4. Dispensation og klageadgang
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 Klageadgang
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.
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5. Godkendelse
5.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv den
28. oktober 2020
.
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

5.2 Overgangsregler
Studerende optaget 1. februar 2017 eller tidligere og som ikke pr. 1. september 2017 har taget kurser på 1. semester på
Arbejdslivsstudier skal følge ændringerne af 1. september 2017.
Studerende der har taget dele af 1. semester på Arbejdslivsstudier skal færdiggøre semesteret efter bestemmelserne i
studieordningen fra 1. september 2016.
• For studerende, der har taget dele af 1. semester på Arbejdslivsstudier, men mangler klynge-antologi-projektet
erstattes dette af gruppeprojekt med fokus på empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel
kontekst.
• For studerende, der har taget dele af 1. semester, men mangler kurset ’Arbejdslivet’ vil der være samlæsning
med udvalgte dele af kurset ’Arbejde, organisation og samfund’, der fra E17 er placeret på 1. semester. Det vil
fremgå, af study.ruc.dk hvilke dele af kurset som skal følges.
• Studerende, der har taget dele af 1. semester, men mangler kurset ’Arbejde og subjektivitet’ følger kurset
’Arbejde og subjektivitet’, der fra E17 er placeret på 3. semester; Kurset er obligatorisk for disse studerende.
Studerende som er påbegyndt kandidatuddannelsen og som har bestået 1. semester på Arbejdslivsstudier eller
dele heraf før den 1.9.2017 skal på 3. semester i stedet for kurset ’Arbejde og subjektivitet’ gennemføre
’Arbejde og reguleringsformer’. På kurset ’Arbejde og reguleringsformer’ vil der være samlæsning med
udvalgte dele af kurset ’Arbejde, organisation og samfund’, der fra E17 er placeret på 1. semester. Det vil
fremgå, af study.ruc.dk hvilke dele af kurset som skal følges. (’Arbejde og reguleringsformer’ har status af
valgfrit kursus for disse studerende). Herudover følges kurset i ’Anvendelsesorienteret Arbejdslivsforskning’.

5.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
11. januar 2021
.
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