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Denne studieordning er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved
universiteterne (Masterbekendtgørelsen) med eventuelle senere ændringer og Roskilde Universitetets fælles
uddannelsesregler af 5. juli 2018 med eventuelle senere ændringer.
Studieordningen træder i kraft pr. 1. august 2019, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1. august
2019 – se eventuelle overgangsregler i pkt. 5.2.
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1. Om uddannelsen
1.1 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen Master i Socialt Entreprenørskab

Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Social Entrepreneurship

1.2 Uddannelsens formål og kompetenceprofil – faglige og erhvervsrelevante kompetencer
Under henvisning til Masterbekendtgørelsen §§ 1, 2 og 3 lægger uddannelsen vægt på at
udbyde læring i socialt entreprenørskab. Den henvender sig til agenter for social innovation, som findes i forskellige
samfundsmæssige arenaer; personer som er involverede i strategiske, planlæggende og udviklings- og
læringsorienterede aktiviteter i organisationer i det civile samfund, i offentlige virksomheder og
uddannelsesinstitutioner samt private virksomheder. Uddannelsen bringer viden, erfaringer, samarbejdsrelationer og
partnerskaber mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund i samspil.
Masteruddannelsen giver de studerende følgende kompetenceprofil:

Viden:
• Viden om og internationalt forskningsbaseret forståelse af forskellige organiseringer af og begreber om
socialt entreprenørskab i det moderne samfund samt forståelse af samspillet med private og offentlige aktører
• Viden om og forståelse for anvendelsen af samfundsvidenskabelige begreber om relationer mellem samfund,
stat og marked i beskrivelsen af socialt entreprenørskab, baseret på international forskning
• Viden om og på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere over socialvidenskabelige begreber om relationer
mellem samfundsmæssige strukturer, kultur(er) og grupper af aktører i socialt entreprenørskab
• Viden om og på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere over teorier om sammenhænge mellem det
historiske, det sociale, det kulturelle og det subjektive i en forståelse af aktører forstået som institutioner,
organisationer, virksomheder, grupper/kulturer og enkeltindivider i socialt entreprenørskab
• Viden om og på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere over socialt entreprenørskab og hvordan dette
formes af og former civilsamfund, organisationsudvikling, ledelse og evaluering

Færdigheder:
• Kunne anvende fagrelevante videnskabelige metoder og redskaber i undersøgelser af socialt entreprenørskab
på grundlag af socialvidenskabelig og humanistisk teori og videnskabelige metoder
• Kunne vurdere praktiske og teoretiske problemstillinger i socialt entreprenørskab samt på et videnskabeligt
grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
• Skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller relateret til socialt
entreprenørskab til både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer:
• Kunne styre og udvikle arbejdssituationer der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye
løsningsmodeller indenfor socialt entreprenørskab
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• Kunne selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde - og herigennem påtage sig
et professionelt ansvar – og anlægge et tværfagligt og internationalt perspektiv på opgaveløsninger i socialt
entreprenørskab
• Kunne selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og indgå i strategiske prioriteringer i partnerskab
med organisationer i den private, offentlige og civile sektor

1.3 Sprog
Uddannelsen udbydes på dansk.
Den studerende må forvente, at der skal læses kursuslitteratur på engelsk.

1.4 Adgangskrav
Studerende, som mindst har bestået en af følgende uddannelser, kan optages på Master i Socialt Entreprenørskab
Bacheloruddannelser:
•
•
•
•
•
•

Sociologi
Antropologi
Pædagogik
Psykologi
Erhvervsøkonomi/business
Kulturstudier

Professionsbacheloruddannelser:
•
•
•
•

Pædagog
Sygeplejerske
Lærer
Socialrådgiver

Diplomuddannelser:

•
•
•
•

Pædagogisk diplomuddannelse
Diplomuddannelse i ledelse
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Pædagogisk diplomuddannelse i interkulturel pædagogik

Mellemlange videregående uddannelser:
Jf. Masterbekendtgørelsens §9, stk. 4 kan universitetet godkende optagelse af ansøgere, der ikke opfylder de
uddannelsesmæssige betingelser, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige
forudsætninger, som kan sidestilles hermed.
Ansøgere skal endvidere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. For
at erhvervserfaringen kan godkendes som relevant, skal ansøgeren have konkret erfaring med med civile, offentlige
eller private aktiviteter, organisationer eller virksomheder af relevans for feltet socialt entreprenørskab.

1.5 Normering og varighed
Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 års heltidsstudier. Uddannelsen udbydes efter reglerne om
deltidsuddannelse, og tilrettelægges så den kan følges ved siden af et almindeligt fuldtidsarbejde.
Undervisningsform:
Der veksles mellem
• Foredrag
• Casepræsentationer
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studenterøvelser og refleksion
Projektarbejde
Vejledning
Feltbesøg
Teoriundervisning
Workshops
Tekstlæsning
Fremlæggelser
Feedbackmetoder

1.6 Studienævn og censorkorps
Uddannelsen hører under Studienævn for Masteruddannelserne på Institut For Mennesker og er tilknyttet censorkorpset
for Generel Pædagogik

2. Uddannelsens forløb
2.1 Uddannelsens opbygning
Masteruddannelsen består af følgende moduler:
•
•
•
•

Modul 1: Socialt entreprenørskab i et samfundsmæssigt perspektiv
Modul 2: Organisationsudvikling, ledelse og evaluering i det civile samfund
Modul 3: Brugere, frivillige og professionelle i socialt entreprenørskab
Modul 4: Innovation og socialt entreprenørskab

Modulerne aflægges i nævnte rækkefølge.

2.2 Skematisk opbygning

Modul 4:
Innovation og socialt
entreprenørskab

Masterprojektet (15 ECTS)

Modul 3:
Brugere, frivillige og
professionelle i socialt
entreprenørskab

Kurset:
Forskellige aktørgrupper i socialt
entreprenørskab
(7,5 ECTS)

Modul 2:
Organisationsudvikling,
ledelse og evaluering i
det civile samfund

Projektarbejdet:
Organisation og ledelse i socialt
entreprenørskab
(10 ECTS)

Kurset:
Videnskabsteori og metode i relation
til
synopsis og afhandling
(7,5 ECTS)

Kurset:
Virkninger, værdi og
evaluering i social
entreprenørskab
(5 ECTS)
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Modul 1:
Socialt entreprenørskab
i et samfundsmæssigt
perspektiv

Kurset:
Socialt entreprenørskab i en
samfundsmæssig og kulturel kontekst
(7,5 ECTS)

Kurset:
Anvendelse af teoretiske begreber i
relation til essay- og projektskrivning
i socialt entreprenørskab
(7,5 ECTS)

Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab

2.3 Første modul

Formål
Modul 1: Socialt entreprenørskab i et samfundsmæssigt perspektiv har til formål at introducere de studerende til socialt
entreprenørskab. Der fokuseres her på teoretiske og metodiske tilgange, internationale forskelle samt position i
velfærdssamfundet. Det er endvidere formålet at introducere de interaktionelle og reflekterende arbejdsformer som
præger socialt entreprenørskab i praksis og som også er centrale i studie- og læringsformerne i masteruddannelsen og i
forskning i socialt entreprenørskab.
Socialt entreprenørskab har en placering i samfundet mellem den offentlige sektor, lokal forvaltning og trans-nationale
relationer (EU, Det internationale samfund), den private sektor med markedsforhold og konkurrence samt
civilsamfundet. Socialt entreprenørskab udgør en væsentlig parameter i det civile samfund, som med og modspiller til
den nordiske velfærdsstat. Der præsenteres forskellige teoriudviklinger inden for socialt entreprenørskab, som
bearbejdes i lyset af forskellige forståelser af entreprenørskab, community work, værdibaserede normer samt andre
teorier og sociale indsatser.

Formålet med modulet er at gøre de studerende i stand til følgende:
• At have kendskab til forskellige tilgange til og begreber om socialt entreprenørskab
• At forstå og kunne anvende samfundsvidenskabelige begreber om relationer mellem samfund, stat og marked
i beskrivelsen og forståelsen af socialt entreprenørskab
• At forstå og kunne anvende socialvidenskabelige begreber om relationer mellem samfundsmæssi-ge
strukturer, kultur(er) og grupper af aktører i beskrivelsen og forståelsen af socialt entreprenørskab
• At kunne reflektere over sine egne erfaringer i forbindelse med socialt entreprenørskab i de ovenfor nævnte
termer og analytiske rammer
• At kunne anvende formative feedback-metoder til kapacitetopbygning og refleksion i socialt entreprenante
tiltag.
• At kunne anvende forskellige videnskabelige perspektiver og teoretiske begreber for at skabe ny viden og nye
sociale entreprenante tiltag.
Modulet omfatter
• Kurset: Socialt entreprenørskab i en samfundsmæssig og kulturel kontekst (7,5 ECTS)
• Kurset: Anvendelse af teoretiske begreber i relation til essay- og projektskrivning i socialt entreprenørskab (7,5
ECTS)

Titel

Socialt entreprenørskab i en samfundsmæssig og kulturel
kontekst

Seneste ændring

1.8.2019
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Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

7.5 ECTS

• Viden
• Have viden om og forståelse for forskellige organiseringer af
og begreber om socialt entreprenørskab baseret på
international forskning
• Have viden om og forståelse for samfundsvidenskabelige
begreber om relationer mellem samfund, stat og marked i
relation til socialt entreprenørskab og baseret på international
forskning
• Færdigheder
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over
forskellige teoretiske tilgange og begreber om socialt
entreprenørskab med fokus på samfundsmæssige,
velfærdsstatslige og kulturelle forhold.
• Kunne forstå og reflektere over social entreprenant praksis og
kapacitetsudvikling i lyset af egne erfaringer
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kompetencer
• Kunne selvstændigt ved hjælp af kursets teoretiske repertoire
reflektere over egne erfaringer i forbindelse med socialt
entreprenørskab
• Som supplement til kursets læringsmål læg
lægges
ges der i
bedømmelsen af essayet og den mundtlige præstation
ligeledes vægt på:
• Præcision og dybde i valg og anvendelse af teoretiske begreber
• Forståelse og fremstilling af centrale pointer og argumenter i
de(n) valgte teori(er)
• Begrebernes/teoriernes ’positionering’ ift. hinanden og til andre
teorier/praksisser i forbindelse med modulets indhold
• Argumentation i analysen set i forhold til den valgte
problemstilling
• Selvstændighed i den kritiske diskussion

• Foredrag
• Casepræsentationer
• Studenterøvelser og refleksion
Undervisnings- og arbejdsform

Undervejs i semestret udarbejdes en skriftlig opgave i form af et
teoretisk essay, hvorigennem den studerende skal opøve sine
kompetencer i at arbejde med en teoretisk fordybelse. Gennem
essayskrivning skal den studerende opøve kompetencer i at udvælge
teoretiske begreber samt diskutere disse i relation til en selvvalgt
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problemstilling inden for modulets fagområde. Yderligere skal den
studerende afprøve evnen til at udvælge og diskutere begreber fra egen
læsning og fagområder præsenteret i undervisningen på kurset. Essayskrivning har karakter af en øvelse med krav om sammenhæng i struktur,
argumentation og anvendelse af teori set i forhold til den valgte
problemstilling. Den studerende definerer og indkredser en
problemstilling og behandler denne med udvalgte teoretiske begreber.
Essayets referencer skal omfatte litteratur fra de modulrelaterede
områder, som essayet relaterer sig til og de for problemstillingen
relevante teoretiske begreber.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af et essay udarbejdet af
gruppen.
Grupperne kan bestå af 2 til 5 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 28.800 og maksimum 33.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 38.400 og maksimum 43.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 43.200 og maksimum 48.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 48.000 og maksimum 52.800 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 60 minutter.
Ved 3 eksaminander 75 minutter.
Ved 4 eksaminander 90 minutter.
Ved 5 eksaminander 105 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
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Titel

Anvendelse af teoretiske begreber i relation til essay- og
projektskrivning i socialt entreprenørskab

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

7.5 ECTS

• Viden
• Have viden om og systematisk forståelse for teoretiske
begreber og deres anvendelse og potentialer ift. socialt
entreprenørskab
• Have viden om hvordan man systematisk opbygger en skriftlig
teoretisk akademisk essayopgave
• Færdigheder
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over
forskellige teoretiske begreber i belysningen af socialt
entreprenørskab

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kunne udvælge og begrunde teoretiske begreber inden for
socialt entreprenørskab til at analysere og diskutere en
selvvalgt problemstilling inden for modulets fagområde
• Kunne fremstille en akademisk redegørelse om socialt
entreprenørskab i samfundsmæssig og kulturel kontekst
• Kunne anvende formativ feedback over for medstuderende
med henblik på at vise muligheder for gensidig læring i relation
til anvendelsen af teoretiske begreber i forbindelse med
analyse af socialt entreprenørskab.
• Kompetencer
• Selvstændigt at kunne udvælge og anvende teoretiske
begreber til fordel for udviklingen af socialt entreprenante
initiativer.
• Kunne anvende det akademiske håndværk til at
problemformulere og indsnævre en problemstilling

Undervisnings- og arbejdsform

Prøveformer

•
•
•
•

Foredrag
Tekst og teorianalyse
Vejledning i essayskrivning
Undervisning i formative feedbackmetoder

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
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Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal have deltaget tilfredsstillende i minimum
80 procent af de eksperimentelle/praktiske dele af kurset med
tilhørende udarbejdede analyser og tolkning af data i rapporter.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 feedbackgruppe(r).
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 52.800 og
maksimum 72.000 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.

2.4 Andet modul

Formål
Modul 2: Organisationsudvikling, ledelse og evaluering i det civile samfund belyser hvordan socialt entreprenørskab har
rødder i det civile samfunds opbygning, udvikling og funktioner – samt hvorledes dette samspil influerer
organisationsudvikling og -strukturer, ledelsesforhold og tilhørende evalueringspraksisser.
Det belyses, hvordan socialt entreprenørskab tager afsæt i det civile samfunds logikker og formål og fungerer i
tværsektorielle samarbejder og rationaler på markedsbetingelser – samt hvilke konsekvenser dette kan få. Modulet skal
endvidere give indsigt i, hvordan ledelse, strategisk tænkning og planlægning, kompetenceudvikling, læring og
forskellige evalueringsformer indgår i socialt entreprenørskab.
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Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til følgende:
• Kende, forstå og kunne anvende centrale begreber om organisationsudvikling, ledelse og evaluering i relation
til socialt entreprenørskab og civilsamfundet
• Kunne gennemføre en analyse af de organisatoriske og/eller ledelsesmæssige dimensioner i socialt
entreprenørskab på grundlag af teori, videnskabelig metode samt inddrage refleksioner over egen position og
interesser i relation til socialt entreprenante initiativer

Modulet omfatter
• Projektarbejdet: Organisation og ledelse i socialt entreprenørskab (10 ECTS)
• Kurset: Virkninger, værdi og evaluering i social entreprenørskab (5 ECTS)

Titel

Organisation og ledelse i socialt entreprenørskab

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden
• Have viden om og forståelse for begreber om
organisationsudvikling og ledelse i relation til socialt
entreprenørskab og civilsamfundet baseret på international
forskning
• Have viden om og forståelse for de organisatoriske og
ledelsesmæssige dimensioner i socialt entreprenørskab på
grundlag af teori og international forskning
• Have viden om videnskabelig metode med relevans for analyse
af organisation og ledelse af socialt entreprenørskab og
civilsamfundet
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder
• Kunne udvælge relevant teori og metode til analyse af en
problemstilling relateret til organisationsudvikling og ledelse i
socialt entreprenante initiativer
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag anvende teori og
datamateriale i en analyse af socialt entreprenørskab med et
organisatorisk og/eller ledelsesmæssigt perspektiv
• Kunne udvælge et forskningsdesign og gennemføre en analyse
baseret på sekundær empiri
• Kompetencer
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag kritisk reflektere
over egen position og dennes betydning for analysen og
fortolkningen af empiri og teori
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• Kunne analysere komplekse og uforudsigelige
arbejdssituationer vha. inddragelse af viden om organisatoriske
og ledelsesmæssige forhold
• Kunne selvstændigt reflektere over egne erfaringer i relation til
egen rolle som leder eller forandringsagent i socialt
entreprenielle organisationer
• Som supplement til kursets læringsmål læg
lægges
ges der i
bedømmelsen af projektrapporten og den mundtlige
præstation ligeledes vægt på:
• Relevans og præcision i problemidentifikation og
problembeskrivelse
• Anvendelse af teoretisk perspektiv og begreber
• Anvendelse af sekundært empirisk materiale
• Metodologiske overvejelser relateret til de foregående punkter
• Graden af selvstændige og kritiske overvejelser og analytisk
kvalitet

•
•
•
•

Foredrag
Feltbesøg (i relation til studietur)
Metodeundervisning i relation til projektskrivning
Projektvejledning

Igennem undervisningen opnår den studerende viden og færdigheder,
der kan oversættes til kompetencer i at styre og udvikle nye socialt
entreprenante tiltag med afsæt i viden om organisation og ledelse
På dette modul tilbydes en studietur, som dels indeholder teoretiske
indlæg og besøg hos sociale virksomheder, og dels tjener som inspiration
til projektarbejdet.
Undervisnings- og arbejdsform

I projektarbejdet skal der gennemføres en empirisk analyse med
anvendelse af sekundært empirisk materiale og et relevant teoretisk
begrebsapparat formidlet i en projektrapport, der kan struktureres på
følgende måde:
•
•
•
•
•
•

Argumentation for og valg af problemstilling
Eksisterende viden indenfor området
Valg af teori, metode og sekundære datakilder
Analyse
Konklusion
Perspektivering

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt supplerende materiale. Prøven foregår som
en dialog mellem de studerende og bedømmerne.
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Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer sig til projektrapporten og det vedlagte
refleksionspapir.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte
studerendes mundtlige præstation. Bedømmelsen er en samlet
bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 5 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 40.800 og maksimum 50.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 50.400 og maksimum 60.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 60.000 og maksimum 69.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 69.600 og maksimum 81.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv bilag.
Sammen med projektrapporten skal som bilag afleveres: Et
individuelt refleksionspapir som belyser den studerendes
overvejelser over, hvordan arbejdet med projektet og den
valgte teori bidrager til egen kompetenceudvikling.
Refleksionspapiret skal minimum have et omfang på 4.800 antal
tegn inkl. mellemrum, og må maksimalt have et omfang på
7.200 antal tegn inkl. mellemrum. Der afleveres ét
refleksionspapir pr. studerende. Refleksionspapiret afleveres
som 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.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Virkninger, værdi og evaluering i social entreprenørskab

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk
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Type

Kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden
• Have viden om og forståelse for tilgange til virknings- og
værdiforståelser samt evalueringstilgange inden for socialt
entreprenørskabs feltet
• Have viden om virkning- og værdiforståelsers betydning for
analysedesign og resultater af socialt entreprenante indsatser
og civilsamfundsinitiativer
• Færdigheder
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over
videnskabelsesprocesser, og de anvendte virknings- og
evalueringsmetoder i udvikling af socialt entreprenørskab og
civilsamfundsinitiativer
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere
overanvendelsen af forskellige former for evaluering i
udvikling af socialt entreprenørskab
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over
forskellige måder at måle social værdi på.
• Kompetencer
• Kunne analysere resultater og virkninger vha. inddragelse af
evalueringsmetoder og virkningsforståelser.
• Kunne styre og udvikle nye socialt entreprenante virkningsmål
og evalueringsformer
• Selvstændigt kunne reflektere over potentialer og
begrænsninger ved anvendelsen af forskellige virknings- og
værdimål samt evalueringstilgange.

Undervisnings- og arbejdsform

•
•
•
•
•

Foredrag
Workshop i metodedesign
Tværgående workshop
Tekstlæsning
Formative feedback-metoder

Igennem undervisningen opnår den studerende viden og færdigheder,
der kan oversættes til kompetencer i selvstændigt atigangsætte og
gennemføre tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
med afsæt i viden om forskellige virkningsparadigmer.

Prøveformer

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
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- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal have deltaget tilfredsstillende i minimum
80 procent af de eksperimentelle/praktiske dele af kurset med
tilhørende udarbejdede analyser og tolkning af data i rapporter.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 formativ(e) feedback
seance(r).
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 52.800 og
maksimum 72.000 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.

2.5 Tredje modul

Formål
Modul 3: Brugere, frivillige og professionelle i socialt entreprenørskab har til formål at give de studerende ind-sigt i
hvordan forskellige aktører i socialt entreprenørskab har forskellige positioner, funktioner, mål og moti-ver, og at
etablere viden om hvordan de forskellige aktører kan forstås sociologisk, kulturelt, livshistorisk og subjektivt. Det er
endvidere formålet at forberede masterprojektet som gennemføres i modul 4.

Forskellige aktørers formning af det sociale entreprenørskab i krydsninger mellem det civile samfund, den pri-vate
sektor og den offentlige sektor. Forståelse af aktørerne, aktørgrupper og –positioner i dynamiske samspil og
partnerskaber i socialt entreprenørskab – forstået i historiske, internationale, kulturelle, psykologiske eller pædagogiske
perspektiver.
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I modulet bliver de sociale aktørers motiver med værdibaseret, socialt og humanistisk engagement belyst. Samspillet
mellem bestemte aktørgrupper og det sociale entreprenørskab perspektiveres.

Formålet med modulet er at gøre de studerende i stand til følgende:
• Kunne anvende teorier om sammenhænge mellem det historiske, det sociale, det kulturelle og det subjektive i
forståelsen af de forskellige typer af aktører, institutioner, organisationer, virksomhe-der, grupper/kulturer og
enkeltindivider i socialt entreprenørskab.
• Producere og analysere kvalitativt empirisk materiale som led i undersøgelser af samspillet mel-lem brugere,
frivillige og professionelle, og de læreprocesser og forandringer de deltager i og skaber
• Kendskab til og kunne diskutere de videnskabsteoretiske aspekter af en empirisk undersøgelse med fokus på
samspil eller partnerskaber mellem aktørgrupper i socialt entreprenørskab

Modulet omfatter
• Kurset: Forskellige aktørgrupper i socialt entreprenørskab (7,5 ECTS)
• Kurset: Videnskabsteori og metode i relation til synopsis og afhandling (7,5 ECTS)

Titel

Forskellige aktørgrupper i socialt entreprenørskab

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

7.5 ECTS

• Viden
• Have viden om og forståelse for teorier om sammenhænge
mellem det historiske, det sociale, det kulturelle og det
subjektive og dets relevans og perspektiver for socialt
entreprenørskab baseret på international forskning
• Have viden om og forståelse for aktørbegrebet og dets
anvendelse perspektiveret ift. socialt entreprenørskab baseret
på international forskning
• Færdigheder

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere
over og anvende socialvidenskabelige begreber om relationer
mellem samfundsmæssige strukturer, kultur(er) og grupper af
aktører i forståelsen af socialt entreprenørskab
• Kompetencer
• Kunne arbejde med - og forstå forskellige aktører i
tværsektorielle samarbejder
• Kunne arbejde med og forstå det historiske, det sociale, det
kulturelle og det subjektives betydning for partnerskaber og
samarbejder i socialt entreprenørskab
• Selvstændigt kunne udvikle, igangsætte og gennemføre
tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
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baseret på socialt entreprenørskab i de ovenfor nævnte termer
og analytiske rammer

Undervisnings- og arbejdsform

•
•
•
•

Foredrag
Tværgående workshop
Projektseminarer og projektfremlæggelser
Formative feedback metoder

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).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal have deltaget tilfredsstillende i minimum
80 procent af de eksperimentelle/praktiske dele af kurset med
tilhørende udarbejdede analyser og tolkning af data i rapporter.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 formativ(e) feedback
seance(r).
Prøveformer

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 52.800 og
maksimum 72.000 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

Videnskabsteori og metode i relation til synopsisskrivning og
afhandling
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Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

7.5 ECTS

• Viden
• Have viden om og internationalt forskningsbaseret forståelse
for produktion og analyse af kvalitativt empirisk materiale i
undersøgelse af samspillet mellem brugere, frivillige og
professionelle og de læreprocesser og forandringer de deltager
i og skaber
• Have viden om og forståelse for at kunne anvende og diskutere
de metateoretiske og videnskabsteoretiske aspekter af en
empirisk undersøgelse
• Færdigheder
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over
planlægningen af en vidensbaseret og metodisk analyse af
socialt entreprenørskab i et samfunds- og aktørperspektiv
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over
og vurdere tekster og analyser indenfor feltet og reflektere
egen position heri
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kompetencer
• Kunne arbejde med og forstå indsamling af data, metodisk
stringens og videnskabelige analyser
• Kunne selvstændigt reflektere over potentialer og
begrænsninger ved anvendelsen af forskellige metoder og
analytiske tilgange.
• Som supplement til kursets læringsmål lægges der i
bedømmelsen af synopsen og den mundtlige præstation
ligeledes vægt på:
• Relevans og kvalitet i problemidentifikation og
problembeskrivelse
• Selvstændighed i den kritiske diskussion
• Relevans og konsistens i valget af metodologisk design og
overvejelser
• Metodologiske og videnskabsteoretiske refleksioner

Undervisnings- og arbejdsform

•
•
•
•
•

Synopsis-formulering
Projektseminarer og projektfremlæggelser
Videnskabsteori og metodeundervisning
Tværgående workshop
Vejledning i synopsisskrivning
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Der udarbejdes en skriftlig synopsisopgave, som skal udfolde et
begrundet forskningsdesign som model for masterprojektet og indeholde
argumentation for valg af problemstilling, teorivalg, de
videnskabsteoretiske, metodiske tilgange og den relevante empiri.
Synopsen kan struktureres således:

•
•
•
•

Argumentation for og valg af problemstilling
Eksisterende viden indenfor området
Valg af teori og metode
Skitsering af datamateriale, analysestrategier og kort skitsering
af mulige analyseresultater
• Foreløbig konklusion

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i synopsis udarbejdet
af gruppen.
Udgangspunktet for den mundtlige prøve er synopsen og
prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.

Prøveformer

Synopsen skal for:
- 2 studerende have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 19.200-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 24.000-28.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 28.800-33.600 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 eksaminander 30 minutter.
Ved 3 eksaminander 60 minutter.
Ved 4 eksaminander 75 minutter.
Ved 5 eksaminander 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve..
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
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2.6 Fjerde modul

Formål
Masterprojektet aflægges i modul 4: Innovation i socialt entreprenørskab og har til formål at afrunde, evaluere og
dokumentere masteruddannelsen som en lærings-, kvalificerings- og kompetenceudviklingsproces og videre at udforske
problematikker vedrørende innovation i socialt entreprenørskab, som indebærer produktion, analyse og teoretisk og
videnskabsteoretisk refleksion – belyst med perspektiver fra de 3 foregående modulers fagligheder.

Modulet fokuserer på innovation i det sociale entreprenørskab, dets rolle og definitioner i tværsektorielle samarbejder
og belyser hvilken økonomisk, politisk, social og kulturel rolle socialt entreprenørskab kan spille i løsninger af sociale,
sundhedsmæssige, pædagogiske og kulturelle opgaver. Innovationsudvikling relateret til strategisk planlægning, ledelse
og særlige aktørgrupper i socialt entreprenørskab perspektiveres gennem inddragelse af nyere teorier om
civilsamfundets rolle i de europæiske velfærdsstater.

Formålet med modulet er at gøre de studerende i stand til følgende:
• At kunne problemidentificere og problembeskrive i feltet socialt entreprenørskab, tværsektorielt samarbejde
som social-, sundheds- og kulturpraksis
• At kunne udvælge og begrunde teori og teoretiske begreber
• At kunne udvælge og tilrettelægge et metodologisk design og kritisk overveje dette
• At kunne indsamle og fortolke empirisk materiale
• At kunne demonstrere selvstændighed, overblik og dybde
Modulet omfatter:
• Masterprojektet
I løbet af semestret anbefales det desuden, at man deltager i den masterprojektunderstøttende metodeworkshop

Titel

Masterprojekt – Innovation i socialt entreprenørskab

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Masterprojekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden
• Have viden om innovationsforståelser inden for det socialt
entreprenante felt.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Have viden om og international forskningsbaseret forståelse
for anvendelse af teori og begreber om socialt entreprenørskab
udfoldet i tværsektorielt samarbejde som social-, sundheds- og
kulturpraksis
• Have viden om og forståelse for at kunne anvende
videnskabsteori og metodologi i analyser af selvvalgt
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problemfelt i socialt entreprenørskab – i et internationalt
forskningsperspektiv
• Færdigheder
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over
problemidentificering og problembeskrivelse i feltet socialt
entreprenørskab, tværsektorielt samarbejde som social-,
sundheds- og kulturpraksis
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag udvælge og
begrunde teori og teoretiske begreber fra hele uddannelsen
herunder om innovation, tværsektorielt samarbejde og ledelse i
socialt entreprenørskab
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over
udvælgelse og tilrettelæggelsen af et metodologisk design og
indsamle data
• Kunne gennemføre dataindsamling og analyse til belysning af
den selvvalgte problemstilling
• Kompetencer
• Kunne analysere komplekse og uforudsigelige
arbejdssituationer vha inddragelse af viden om socialt
entreprenørskab i bred forstand.
• Kunne reflektere over egne erfaringer og tage ansvar for egen
faglig udvikling indenfor socialt entreprenørskab og innovation
• Som supplement til ovenstående læringsmål læg
lægges
ges der i
bedømmelsen af masterprojektet og den mundtlige præstation
ligeledes vægt på:
• Relevans og kvalitet i problemidentifikation og
problembeskrivelse
• Præcision og relevans af valgte teori og teoretiske begreber
• Relevans og konsistens i valget af metodologisk design og
overvejelser
• Anvendelse af indsamlet empirisk materiale i analyse
• Selvstændighed, overblik og dybde

•
•
•
•

Undervisnings- og arbejdsform

Foredrag
Metodeworkshops
Formative feedback metoder
Vejledning i masterprojektmasterprojekt

Igennem undervisningen opnår den studerende viden og færdigheder,
der kan oversættes til kompetencer i at:
• Udvikle, igangsætte og styre socialt entreprenante løsninger
med henblik på social forandring og læring blandt involverede
aktører
• Styre komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer med
afsæt i vidensbaserede og metodisk reflekterede analyser af
innovation og socialt entreprenørskab

Prøveformer
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Prøveform
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
masterafhandling og eventuelt supplerende materiale. Prøven
foregår som en dialog mellem de studerende og bedømmerne.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapporten.
Masterprojektet udarbejdes normalt i grupper, men den
studerende har ret til at arbejde individuelt. Den mundtlige
prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet
masterafhandlingen alene eller har anmodet om individuel
prøve. Øvrige prøver afholdes som gruppeprøver.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
masterafhandlingen og den enkelte studerendes mundtlige
præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
masterafhandlingen og den mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for masterafhandlingen er:
For 1 studerende minimum 100.800 og maksimum 110.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 122.400 og maksimum 132.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 141.600 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 141.600 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Masterprojektet skal forsynes med et resumé på et
fremmedsprog. Resumeet indgår i bedømmelsen med vægten 5
procent.
Masterafhandlinger skrevet på dansk, norsk eller svensk skal
forsynes med et resumé på engelsk. Masterafhandlinger skrevet
på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med
et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.
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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.

3.2 Særlige prøvevilkår
Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til
studerende med et andet modersmål end dansk, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse
studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens
niveau.

3.3 Andre bestemmelser
Generelle bestemmelser vedr. tilmelding, eksamen, prøver og anden bedømmelse findes i universitetets Fælles
uddannelsesregler, Eksamensbekendtgørelsen 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.

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.
Rektors afgørelse af retlige spørgsmål kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse,
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5. Godkendelse
5.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Masteruddannelserne på Institut For Mennesker den 17. december 2018
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

5.2 Overgangsregler
5.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den 30.04.2019
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