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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 organisationspsykologi
Uddannelsens engelske betegnelse er Master of the Psychology of Organisation

1.2 Uddannelsens formål og kompetenceprofil – faglige og erhvervsrelevante kompetencer
Under henvisning til Masterbekendtgørelsen §§ 1, 2 og 3 lægger uddannelsen vægt på at
tilbyde en videregående uddannelse til studerende med henblik på erhvervelse af kompetence til dels at intervenere i
organisationer på et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag, dels at forstå og vurdere teorier,
interventionsformer og organisationspsykologiske undersøgelsesmetoder ud fra videnskabelige, praktiske og etiske
synsvinkler

Masteruddannelsen giver de studerende følgende kompetenceprofil:

Viden:
• Den studerende skal kunne forstå hovedretningerne i organisations- og arbejdspsykologiens historiske
udvikling og kunne diskutere, kritisere og vurdere aktuelle teorier og praksisformer både i lyset af traditionen
og i forhold til aktuelle standarter. Denne forståelse bygger på viden, der på udvalgte områder er baseret på
højeste internationale forskning inden for faget

Færdigheder:
• Den studerende skal kunne analysere organisationspsykologiske problemstillinger i organisationer og designe
arbejdsprocesser og interventioner til løsning af disse problemstillinger
• Den studerende skal kunne udrede de etiske og interessemæssige implikationer af brugen af forskellige
former for ledelse, konsultation, organisation, intervention og erhvervspsykologiske undersøgelsesmetoder
• Den studerende skal kunne Både formidle og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger
med såvel fagfæller som ikke-specialister

Kompetencer:
• Den studerende skal kunne undersøge og reflektere over såvel egne som andres tanker, følelser og fantasier i
forbindelse med organisation af arbejdsprocesser, udøvelse af ledelse, implementering af
forandringsprocesser og løsning af konflikter i organisationer
• Den studerende skal dels kunne intervenere organisationspsykologisk kvalificeret i organisationer i
samarbejde med andre og dels foretage videnskabelige, praktiske og etiske vurderinger af teorier,
interventionsformer og erhvervspsykologiske undersøgelsesmetoder
• Den studerende skal kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

1.3 Sprog
Uddannelsen udbydes på dansk.
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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 organisationspsykologi
Bacheloruddannelser:
En samfundsvidenskabelig, humanistisk, naturvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse.
Professionsbacheloruddannelser:
En professionsbacheloruddannelse inden for det:
• Pædagogiske område.
• Samfundsvidenskabelige område.
• Sundhedsvidenskabelige område.

Diplomuddannelser:
• Diplom i Ledelse
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 enten en lederrolle eller
en organisationskonsulentrolle

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 på uddannelsen mellem følgende arbejdsformer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Forelæsninger
Processtudiegrupper
Supervisionsgrupper
Observationer
Arbejdskonferencer
Rollespil
Projektarbejde
Netbaserede studiegrupper (netklyngeundervisning)

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

2. Uddannelsens forløb
2.1 Uddannelsens opbygning
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Masteruddannelsen består af 2 moduler og et antal gennemgående studieaktiviteter. Modulerne består hver af to
teoriseminarer samt et projekt/masterprojekt. Alle uddannelseselementerne udprøves, og alle er obligatoriske.
Masteruddannelsen består af følgende moduler og gennemgående studieaktiviteter:
Modul I:
• Teoriseminar I (7 ECTS)
• Teoriseminar II (7 ECTS)
• Modul I projektet (15 ECTS)
Modul II:
• Teoriseminar 3 (7 ECTS)
• Teoriseminar 4 (3 ECTS)
• Masterprojektet (15 ECTS)
Gennemgående studieaktiviteter:
• Stor og lille processtudiegruppe (1,5 ECTS)
• Arbejdskonferencer (3 ECTS)
• Supervision af ledelses- eller konsulentarbejde (1,5 ECTS)

2.2 Skematisk opbygning

Masterprojektet (15 ECTS)

Modul 2

Teoriseminar III:
Ledelsesteorier og teorier om
konsulentfunktioner (7 ECTS)

Teoriseminar IV:
Organisationspsykologiske
undersøgelsesmetoder
(3 ECTS)

Gennemgående
oplevelsesbaserede
studieelementer:
Processtudiegrupper
(1,5 ECTS)
Arbejdskonferencer
(3 ECTS)

Modul I projektet (15 ECTS)

Supervision af ledelsesog konsulentarbejde
(1,5 ECTS)

Modul 1
Teoriseminar I:
Organisationsteorier og
organisationspsykologi (7
ECTS)

Teoriseminar II: Psykologiske
processer i og mellem individ,
gruppe, organisation og samfund
(7 ECTS)

Masteruddannelsen i Organisationspsykologi
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2.3 1. modul

Modulet omfatter:
•
•
•
•

Teoriseminar I: Organisationsteorier og organisationspsykologi (7 ECTS)
Teoriseminar II: Psykologiske processer i og mellem individ, gruppe, organisation og samfund (7 ECTS)
Modul I projektet (15 ECTS)
De gennemgående studieelementer, fordelt på modul 1 og 2
◦ Oplevelsesbaserede læringsbegivenheder: Processtudiegrupper (1,5 ECTS)
◦ Oplevelsesorienterede læringsbegivenheder: Arbejdskonferencer (3 ECTS)
◦ Supervision af ledelses- og konsulentarbejde (1,5 ECTS)

Titel

Teoriseminar I: Organisationsteorier og organisationspsykologi

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

7 ECTS

• Viden
• Den studerende skal kunne gøre rede for og identificere
hovedtrækkene i de central teorier
• Færdigheder
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende skal kunne placere de centrale teorier i deres
kontekster
• Kompetencer
• Den studerende skal på denne baggrund være i stand til
selvstændigt og ansvarligt at vurdere aktuelle teorier og
fremgangsmåders videnskabelighed, interessemæssige
implikationer og etik.

Overordnet indhold

Seminaret gennemgår de centrale arbejds- og organisationspsykologiske
teorier i såvel historisk som aktuelt perspektiv. Det demonstreres,
hvordan det personlige og det sociale spiller en stadig større rolle i
organisationsteoriernes udvikling, og hvorledes
organisationspsykologien efterhånden opstår som fagpsykologisk
disciplin. Dette teorihistoriske udviklingsperspektiv sammenkædes med
en gennemgang af den socialhistoriske udvikling i samspillet mellem
organisationer og samfund.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen består af læsning af litteratur, forelæsninger og
netklynger (internetbaserede diskussionsgrupper). De studerende
inddeles i netklynger, hvor vejlederen stiller spørgsmål til gruppen, som
de studerende herefter diskuterer.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
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For at den studerende kan blive indstillet til eksamen kræves det, at den
studerende har:

• Samlet set 80% tilstedeværelse til forelæsningerne og
deltagelse i netklyngerne.
Hvis den studerende ikke lever op til forudsætningerne for at gå til
eksamen, skal den studerende udarbejde en afløsningsopgave.
Afløsningsopgaven stilles af kursusansvarlig.
Opgavens omfang skal minimum have et omfang på 7200 antal tegn inkl.
mellemrum og må maksimalt have et omfang på 12.000 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse og
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelsen.
Når den kursusansvarlige har godkendt afløsningsopgaven, kan den
studerende gå til den ordinære prøve.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Teoriseminar II: P
Psykologiske
sykologiske processer i og mellem individ,
gruppe, organisation og samfund

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

7 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden
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• Den studerende skal kunne gøre rede for og vurdere de
centrale teorier
• Færdigheder
• Den studerende skal være i stand til at udpege de relevante
analyseniveauer for organisationspsykologiske
problemstillinger
• Den studerende skal kunne udpege hvilke betingelser, der hhv.
fremmer og hæmmer læreprocesser
• Kompetencer
• Den studerende skal være i stand til at udforme, præsentere og
teste dataunderstøttede arbejdshypoteser om
organisationspsykologiske processer og problemstillinger på
relevante analyseniveauer
• Den studerende skal være i stand til selvstændigt og ansvarligt
at rådgive om eller iværksætte initiativer til at understøtte og
fremme læreprocesser i organisationer og til at udpege og
opløse blokeringer for læring

Kurset gennemgår udvalgte teorier om læreprocesser i organisationer
betragtet fra såvel den enkeltes som fra organisationens perspektiv
ligesom de læringsteorier, der ligger til grund for uddannelsens
pædagogiske tilrettelæggelse, præsenteres.
Kurset trækker på bidrag fra såvel personligheds-, udviklings- og
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

socialpsykologi som fra den kliniske psykologi og tematiserer disse
bidrag med særlig vægt på det relationelle. Forholdene mellem den
enkelte og gruppen, forholdene mellem grupper indbyrdes og forholdet
mellem den enkeltes personlighed og arbejdsrolle er kursets centrale
akser. Herudover tematiseres også samarbejdspsykologi og
konfliktløsningsteori samt teorier om hierarki, autoritet, socialisation og
kultur.

Undervisningen består af læsning af litteratur, forelæsninger og
netklynger (internetbaserede diskussionsgrupper). De studerende
inddeles i netklynger, hvor vejlederen stiller spørgsmål til gruppen, som
de studerende herefter diskuterer

For at den studerende kan blive indstillet til eksamen kræves det, at den
studerende har:

• Samlet set 80% tilstedeværelse til forelæsningerne og
deltagelse i netklyngerne.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Hvis den studerende ikke lever op til forudsætningerne for at gå til
eksamen, skal den studerende udarbejde en afløsningsopgave.
Afløsningsopgaven stilles af kursusansvarlig.
Opgavens omfang skal minimum have et omfang på 7200 antal tegn inkl.
mellemrum og må maksimalt have et omfang på 12.000 antal tegn inkl.
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mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse og
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelsen.
Når den kursusansvarlige har godkendt afløsningsopgaven, kan den
studerende gå til den ordinære prøve.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Projektarbejdet på modul I

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden
• At have viden om og forskningsbaseret forståelse for
anvendelse af teori og begreber om organisationspsykologi
svarende til pensum på modul I

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• At have viden om og forståelse for at kunne anvende
videnskabsteori og metodologi i analyser af selvvalgt
problemfelt i organisationspsykologi
• Færdigheder
• At kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere
over problemidentificering og problembeskrivelse i feltet
organisationspsykologi svarende til pensum på modul I
• At kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag udvælge og
begrunde teori og teoretiske begreber
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• At kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere
over udvælgelse og tilrettelæggelsen af et metodologisk
design og indsamle data
• Kompetencer
• At kunne styre og udvikle komplekse og uforudsigelige
arbejdssituationer med afsæt i vidensbaserede og metodisk
reflekterede analyser af organisationspsykologiske
problemstillinger
• At kunne selvstændigt igangsætte og gennemføre tværfagligt
samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

Projektarbejdet indebærer en valgfri og selvstændig formulering af et
problem, der eksemplarisk kan belyses ud fra modulets indhold. Emnet
for projektarbejdet skal godkendes af studielederen.
Projektarbejdet foregår i grupper.
Undervisnings- og arbejdsform

De studerende skal knytte projekterne til organisationspsykologiske
opgaver eller problemstillinger i deres respektive ”hjemorganisationer”
eller andre organisationer, hvor der er passende udfordringer og
arbejdsmuligheder. Det er tilladt at benytte empirisk materiale, som
gruppen ikke selv har indsamlet. Uddannelseslederen kan dog efter
ansøgning godkende projekter, der primært er teorivurderende.
Projektarbejdet starter med gruppedannelse og problemformulering.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt 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.
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.
Prøveformer
Grupperne kan bestå af 2 til 5 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 24.000 og maksimum 91.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 24.000 og maksimum 132.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 24.000 og maksimum 192.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 24.000 og maksimum 213.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
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indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Egne noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

2.4 2. modul

Modulet omfatter:
•
•
•
•

Teoriseminar III: Ledelsesteorier og teorier om konsulentfunktioner (7 ECTS).
Teoriseminar IV: Organisationspsykologiske undersøgelsesmetoder (3 ECTS).
Masterprojektet (15 ECTS).
De gennemgående studieelementer, fordelt på modul 1 og 2
◦ Oplevelsesbaserede læringsbegivenheder: Processtudiegrupper (1,5 ECTS)
◦ Oplevelsesorienterede læringsbegivenheder: Arbejdskonferencer (3 ECTS)
◦ Supervision af ledelses- og konsulentarbejde (1,5 ECTS)

Titel

Teoriseminar III: Ledelsesteorier og teorier om
konsulentfunktioner

Seneste ændring

01.08.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

7 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden
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• Den studerende skal kunne gøre rede for og vurdere de
centrale teorier og tilgange inden for områderne ledelse og
konsultation
• Færdigheder
• Den studerende skal være i stand til at argumentere for
relevante afgrænsninger mellem ledelses- og
konsulentopgaver
• Kompetencer
• Den studerende skal være i stand til at udforme, præsentere og
teste dataunderstøttede arbejdshypoteser om
organisationspsykologiske processer og problemstillinger i
relation til leder- og konsulentroller

Overordnet indhold

Kurset gennemgår centrale teorier dels om ledelse, lederrollen og
forholdet mellem leder og medarbejdere, dels om konsulentrollen og om
de opgaver, konsulenter kan påtage sig. Der lægges vægt på de
forskellige betingelser, som hhv. offentlige, politiske, private og frivillige
organisationer sætter for hhv. ledelse og konsulentarbejde, og der
lægges ligeledes vægt på belysning af de krav, som stilles til dagens
organisationer og disse kravs betydning for såvel ledere, medarbejdere
og konsulenter.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen består af læsning af litteratur, forelæsninger og
netklynger (internetbaserede diskussionsgrupper). De studerende
inddeles i netklynger, hvor vejlederen stiller spørgsmål til gruppen, som
de studerende herefter diskuterer.

For at den studerende kan blive indstillet til eksamen kræves det, at den
studerende har:

• Samlet set 80% tilstedeværelse til forelæsningerne og
deltagelse i netklyngerne.

Hvis den studerende ikke lever op til forudsætningerne for at gå til
eksamen, skal den studerende udarbejde en afløsningsopgave.
Afløsningsopgaven stilles af kursusansvarlig.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Opgavens omfang skal minimum have et omfang på 7200 antal tegn inkl.
mellemrum og må maksimalt have et omfang på 12.000 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse og
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelsen.
Når den kursusansvarlige har godkendt afløsningsopgaven, kan den
studerende gå til den ordinære prøve.
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Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Teoriseminar IV: Organisationspsykologiske
undersøgelsesmetoder

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

3 ECTS

• Viden
• Den studerende skal kunne gøre rede for de vigtigste
organisationspsykologiske undersøgelses metoder
• Færdigheder

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende skal være i stand til på videnskabeligt
grundlag at vurdere og problematisere de foreliggende
organisationspsykologiske undersøgelsesmetoder i forhold til
de undersøgelsesopgaver de skal tjene
• Kompetencer
• Den studerende skal være i stand til at designe og gennemføre
praktisk brugbare og metodemæssigt kvalificerede
organisationspsykologiske undersøgelser

Overordnet indhold

Kurset præsenterer en række af de vigtigste organisationspsykologiske
undersøgelsesmetoder. Der lægges særlig vægt på at belyse hvilke
videnskabelige kriterier, der ligger til grund for de enkelte
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undersøgelsesmetoder og hvilken validitet de kan tilskrives. Endelig
tematiseres såvel de interessemæssige konflikter, der under forskellige
betingelser knytter sig til brugen af organisationspsykologiske
undersøgelser, som de etiske problemer anvendelsen rejser for
organisation og medarbejdere.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen består af læsning af litteratur, forelæsninger og
netklynger (internetbaserede diskussionsgrupper). De studerende
inddeles i netklynger, hvor vejlederen stiller spørgsmål til gruppen, som
de studerende herefter diskuterer.

For at den studerende kan blive indstillet til eksamen kræves det, at den
studerende har:

• Samlet set 80% tilstedeværelse til forelæsningerne og
deltagelse i netklyngerne.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Hvis den studerende ikke lever op til forudsætningerne for at gå til
eksamen, skal den studerende udarbejde en afløsningsopgave.
Afløsningsopgaven stilles af kursusansvarlig.
Opgavens omfang skal minimum have et omfang på 7200 antal tegn inkl.
mellemrum og må maksimalt have et omfang på 12.000 antal tegn inkl.
mellemrum.Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse og
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelsen.
Når den kursusansvarlige har godkendt afløsningsopgaven, kan den
studerende gå til den ordinære prøve.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Masterprojekt
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Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden
• At have viden om og international forskningsbaseret forståelse
for anvendelse af teori og begreber om organisationspsykologi
• At have viden om og forståelse for at kunne anvende
videnskabsteori og metodologi i analyser at selvvalgt
problemfelt i organisationspsykologi — i et internationalt
forskningsperspektiv
• Færdigheder
• At kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere
over problemidentificering og problembeskrivelse i feltet
organisationspsykologi

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• At kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag udvælge og
begrunde teori og teoretiske begreber
• At kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere
over udvælgelse og tilrettelæggelsen af et metodologisk
design og indsamle data
• Kompetencer
• At kunne styre og udvikle komplekse og uforudsigelige
arbejdssituationer med afsæt i vidensbaserede og metodisk
reflekterede analyser af organisationspsykologiske
problemstillinger
• At kunne selvstændigt igangsætte og gennemføre tværfagligt
samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
• Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling
indenfor organisationspsykologi.

Projektarbejdet indebærer en valgfri og selvstændig formulering af et
problem, der eksemplarisk kan belyses ud fra hele uddannelsens indhold.
Emnet for masterprojektet skal godkendes af uddannelseslederen.
Projektarbejdet foregår normalt i grupper på 2-5 studerende, men den
studerende har i dette ret til at arbejde individuelt.
Undervisnings- og arbejdsform
De studerende skal knytte masterprojektet til organisationspsykologiske
opgaver eller problemstillinger i deres respektive ”hjemorganisationer”
eller andre organisationer, hvor der er passende udfordringer og
arbejdsmuligheder. Det er tilladt at benytte empirisk materiale, som
gruppen ikke selv har indsamlet. Uddannelseslederen kan dog efter
ansøgning godkende projekter, der primært er teorivurderende.
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Der anvendes dels litteratur fra uddannelsens pensum og dels litteratur,
der særligt belyser projektets problemstilling.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Teoriseminarerne I-IV, modul I projektet og de gennemgående
studieelementer er bestået.

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.

Prøveformer

Omfangskravene for masterafhandlingen er:
For 1 studerende minimum 24.000 og maksimum 91.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 24.000 og maksimum 151.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 24.000 og maksimum 204.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 24.000 og maksimum 254.400 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 engelsk.
Resumeet indgår i bedømmelsen med vægten 5 procent.
Masterafhandlinger skrevet på dansk, norsk eller svensk skal
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forsynes med et resumé på engelsk. Masterafhandlinger skrevet
på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med
et resumé på dansk.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.

2.5 Gennemgående uddannelseselementer

Formål
De gennemgående studieelementer, fordelt på modul 1 og 2, omfatter:
• Oplevelsesbaserede læringsbegivenheder: Processtudiegrupper (1,5 ECTS)
• Oplevelsesorienterede læringsbegivenheder: Arbejdskonferencer (3 ECTS)
• Supervision af ledelses- og konsulentarbejde (1,5 ECTS)
• Oplevelsesbaserede læringsbegivenheder: Processtudiegrupper (1,5 ECTS)
• Oplevelsesbaserede læringsbegivenheder: Arbejdskonferencer (3 ECTS)
• Supervision af ledelses- og konsulentarbejde (1,5 ECTS)

Titel

Oplevelsesbaserede læringsbegivenheder:
Processtudiegrupper

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Processtudiegrupper

ECTS-normering

1.5 ECTS

• Viden
• Oplevelsesbaseret indsigt i dels egne psykologiske oplevelsesog reaktionsmåder (valenser) og dels i psykologiske processer i
store og små grupper
• Færdigheder
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Evne til at bruge sansninger og egne følelser som data for
forståelse af psykologiske processer i grupper
• Kompetencer
• Evne til at bruge sin organisationspsykologiske forståelse til at
fremme arbejdet med opgaven og reducere meningsløs
menneskelig lidelse.
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Uddannelsesaktiviteten indeholder undersøgelse af og refleksion over
organisationspsykologiske processer. Undervisningen foregår ved
deltagelse i et kontinuert forløb bestående af op til 32 små og op til 8
store processtudiegrupper.

Undervisnings- og arbejdsform

Små processtudiegrupper består af 6-10 deltagere og bistås af en
konsulent. Opgaven er at undersøge hvilke psykologiske processer, der
foregår i gruppen - mens de foregår. Metoden er at dele de tanker,
følelser og fantasier, der løbende opstår i gruppeprocessen, og i
fællesskab reflektere derover.

I store processtudiegrupper er opgave og metode ligesom i den lille
processtudiegruppe. Store procesgrupper består af samtlige deltagere på
uddannelsen og bistås af 1-3 konsulenter.

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 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 4 undersøgelse(r) af
og refleksion(er) over processer, som følges op at mundtlige
gruppeoplæg.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Oplevelsesbaserede læringsbegivenheder: Arbejdskonferencer

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Arbejdskonferencer
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ECTS-normering

3 ECTS

• Viden
• Oplevelsesbaseret indsigt i dels egne psykologiske oplevelsesog reaktionsmåder (valenser) og dels i psykologiske processer i
og mellem systemniveauerne: individ, gruppe, organisation,
samfund

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

•
• Færdigheder
• Evne til at bruge sansninger og egne følelser som data for
forståelse af psykologiske processer i grupper
• Kompetencer
• Evne til at bruge sin organisationspsykologiske forståelse til at
fremme arbejdet med opgaven og reducere meningsløs
menneskelig lidelse

Uddannelsesaktiviteten indeholder undersøgelse af og refleksion over
organisationspsykologiske processer.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen foregår ved deltagelse i 5 - 6 arbejdskonferencer hver
forløbende over 2-5 dage i internat. På arbejdskonferencerne deltager
samtlige uddannelsens studerende og arbejdet bistås af en stab
bestående af et antal konsulenter normeret til en konsulent pr 6-7
studerende. Opgaven er at bidrage til løsningen af den hovedopgave og
de delopgaver, der gives ved hver enkelt konference. Hver konference
ledes af en konferenceleder, der er autoriseret af uddannelseslederen.
Konferencelederen udvælger efter nærmere bestemte kriterier en
konferencestab og en konferenceledelse. Konferenceledelsen udformer
konferencens tema og program og står for dens gennemførelse.

Undervisningen baserer sig på modeller for oplevelses- og
erfaringsbaseret læring bl.a. gruppe relationstænkning, psykodynamisk
systemteori og systemiske og konstruktivistiske tilgange.
Uddannelsesaktiviteten studeres på tværs af modulerne.

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:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
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undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 5 undersøgelse(r) af
og refleksion(er) over processer, som følges op at mundtlige
gruppeoplæg.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Supervision af ledelses- og konsulentarbejde

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Supervisionsgrupper

ECTS-normering

1.5 ECTS

• Viden
• Den enkelte studerende lærer - i rollen som klient såvel som
supervisor - at arbejde med de psykologiske aspekter af de
organisatoriske problemer han eller hun møder i sin hverdag
og udvikler en generaliseret forståelse af denne praksis
• Færdigheder
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende udvikler en undersøgende indstilling til
organisatoriske fænomener og begyndende færdigheder i
supervision
• Kompetencer
• Den studerende lærer at stille befordrende spørgsmål og at
lytte til klienten/den anden og dermed at hjælpe andre med at
forstå organisationspsykologiske problemstillinger og handle
hensigtsmæssigt i forhold hertil

Undervisningsaktiviteten indeholder undersøgelse af og problemløsning
i forhold til organisationspsykologiske udfordringer i deltagernes egne
organisationer.
Undervisnings- og arbejdsform
Undervisningen foregår dels ved deltagelse i supervisionsgrupper, hvis
opgave det er dels at give de enkelte studerende mulighed for at
undersøge og reflektere over deres aktuelle praksis i deres
”hjemorganisationer” og dels ved at give den studerende lejlighed til at
gøre erfaringer som supervisor.
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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 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 4 undersøgelse(r) af
og problemløsning(er) (i forhold til nærmere specificerede
udfordringer), som følges op at mundtlig(e) gruppeoplæg.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

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.
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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,

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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