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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 2020, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1. august
2020 – se eventuelle overgangsregler i pkt. 5.2.
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1. Om uddannelsen
1.1 T
Titel
itel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen Master i Projekt- og Forandringsledelse

Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Project Management and Organisational Change

1.2 Uddannelsens formål og k
kompetencepr
ompetenceprofil
ofil – faglig
faglige
e og erhv
erhvervsr
ervsrel
ele
evante k
kompetencer
ompetencer
Under henvisning til Masterbekendtgørelsen §§ 1, 2 og 3 lægger uddannelsen vægt på at
udvikle kompetencer i projekt- og forandringsledelse.
Den henvender sig til nuværende og kommende projektledere, delprojektledere, projektmedarbejdere, ledere af
projektporteføljer samt ledere af procesforbedring - både for enkeltprojekter og organisationer.
Masteruddannelsen skal sætte deltagerne i stand til at:
Lede og styre projekter, og have en omfattende værktøjskasse hertil, som kan anvendes kritisk reflekteret og
situationsafhængigt
•
•
•
•

Tage projektlederens lederrolle på sig, og have både generelle og situationsspecifik teori og metoder hertil
Tage ansvar for forandingsledelse, her under den organisatoriske implementering af en forandring
Tage ansvar for procesforbedring, og have en stor og teoretisk forankret værktøjskasse hertil.
Arbejde videnskabeligt og metodisk med projekt- og forandringsledelse, og beherske tværgående og
problemorienteret fordybelse heri

Masteruddannelsen giver de studerende følgende kompetenceprofil:

Viden:
• Viden om at lede og styre projekter, og have en omfattende værktøjskasse hertil, som kan anvendes kritisk
reflekteret og situationsafhængigt
• Viden om projektlederens lederrolle
• Viden til at tage ansvar for procesforbedring, og have en stor og teoretisk forankret værktøjskasse hertil.
• Viden til at kunne arbejde videnskabeligt og metodisk med Projekt- og Forandringsledelse, og beherske
tværgående og problemorienteret fordybelse heri

Færdigheder:
• Færdighed i at anvende teori, modeller og værktøjer til projektledelse, reflektere over brug, og generalisere
erfaring fra brug til andre projekter
• Færdighed i at lede projekter, skabe en kreativ og inspirerende projektkultur, samt etablere en
arbejdsorganisatorisk baseline i et projekt
• Færdighed i at anvende en situationsbestemt systematik til at beslutte hvordan forandring i relation til et
projekt skal organiseres
• Færdighed i at sparre/coache med en projektgruppe
• Færdighed i at vurdere situationen i en organisation, fortolke resultatet, bestemme forbedringstiltag og
gennemføre den dermed forbundne organisatoriske forandring
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• Færdighed i at måle effekten af et forandring- eller forbedringstiltag

Kompetencer:
• Kompetence til at lede og styre projekter, efter forskellige, klassiske så vel som moderne ledelsesprincipper, og
skabe et kreativt og fagligt miljø i projekter
• Kompetence til at initiere, indgå i og lede en projektgruppe, samt opbygge en projektkultur
• Kompetence til al kunne bruge den konkrete situationsforståelse for et projekt til at vælge passende metoder
og teknikker i det konkrete projekt
• Kompetence til forandringsledelse og valg af fremgangsmåde til forandring for et konkret projekt
• Kompetence til at gennemføre gruppesparring og –coaching, samt kunne give individuel feedback
• Kompetence i at formulere, begrunde og afgrænse forbedringspotentialet i en relevant case, samt designe en
løsning der realiserer forbedringspotentialet, og hvor valg og fravalg er tydeligt reflekteret
• Kompetence til selvstændigt at gennemføre en større analyse af en kompleks problemorienteret opgave
indenfor Projekt- og Forandringsledelse, med inddragelse af relevant teori og forskningsresultater

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

1.4 Adg
Adgangskr
angskrav
av
Studerende, som mindst har bestået en af følgende uddannelser, kan optages på Master i Projekt- og Forandringsledelse
Bacheloruddannelser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatik eller informationsvidenskab
Datalogi eller it
Forvaltning, samfundsfag, statskundskab eller -videnskab
Erhversøkonomi/HA eller virksomhedsstudier
Ingeniørvidenskab (alle specialiseringer)
Performance design, teater- eller filmvidenskab
Kommunikation
Sociologi, psykologi eller pædagogik

Professionsbacheloruddannelser:
• Sygeplejerskeuddannelsen
• Pædagoguddannelsen
• Officersuddannelsen i søværnet, hæren eller flyvevåbnet
Diplomuddannelser:
Diplomuddannelse 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.
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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 projekter, eller have
arbejdet i en organisation der anvender projekter som organisationsform

1.5 Normering og vvarighe
arighed
d
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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Forelæsninger
Klassediskussion
Øvelser
Case-studier, både i egen og andre organisationer
Præsentationer
Projektarbejde
Facilitering af processer og læirng
Sparring med andre

1.6 Studienæ
Studienævn
vn og censork
censorkorps
orps
Uddannelsen hører under Studienævn for Masteruddannelserne på Institut For Mennesker og er tilknyttet censorkorpset
for Erhvervsøkonomi

2. Uddannelsens forl
forløb
øb
2.1 Uddannelsens opb
opbygning
ygning
Masteruddannelsen består af fire moduler på hver 15 ECTS-point og et semesters varighed. Hvert modul består af ét
eller flere uddannelseselementer. Hvert uddannelseselement er ECTS belagt og afsluttes med en eksamen.
Masteruddannelsen består af følgende moduler:
Modul 1: Projektledelse fra idé til resultat
Modul 2: Forandringsledelse fra projekt til ændret adfærd
Modul 3: Procesforbedring
Modul 4: Masterprojekt
Modul 1 går forud for modul 2 og 3. Modul 2 og 3 kan den studerende vælge at tage i vilkårlig rækkefølge.
Masterprojektet, modul 4, afslutter uddannelsen.

2.2 Sk
Skematisk
ematisk opb
opbygning
ygning

Modul 4:
Masterprojekt

Modul 3:
Procesforbedring

Masterprojektet (15 ECTS)

Projekt og kursus:
Procesforbedring
(10 ECTS)

Valgkursus (5 ECTS)
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Modul 2:
Forandringsledelse
fra projekt til
ændret adfærd

Projekt og kursus:
Forandringsledelse og læring
(10 ECTS)

Kursus:
Forandring
og
forbedring i
og med
projektet
(2,5 ECTS)

Modul 1:
Projektledelse fra
idé til resultat

Projekt og kursus:
Projektledelse - Værktøjskassen
(10 ECTS)

Kursus:
Videnskabelig metode og
problemformulering
(5 ECTS)

Kursus:
Facilitering
og sparring
med
projektet
(2,5 ECTS)

Masteruddannelsen i Pr
Projektojekt- og FFor
orandringsl
andringsle
edelse

2.3 FFørste
ørste modul

Formål
Modul 1 har til formål at introducere projektledelse og projektbegrebet samt give en basal værktøjskasse til
projektledelse.
Projektværktøjskassen, som dette modul også har til formål at opbygge, omfatter teknikker til projektstart og
teamorganisering, forretningsmæssig forståelse af projekter, styring af projekter, samt forståelse for situationsrelateret
valg af værktøjer til projekter.
Modulet indeholder desuden træning i videnskabelige arbejdsformer og metoder, herunder træning i
problemformulering og litteraturindsamling.
Den studerende skal tilegne sig følgende kompetencer:
• Kompetence til at lede projekter og dermed tage ansvar for projekters forretningsmæssige forankring, formål
og mål, organisering og bemanding af projekter, ledelse af projektteam, planlægning, fremdriftsstyring,
økonomistyring, interessentstyring, kvalitetsstyring, kommunikation, risikostyring, samt krav- &
ændringsstyring.
• Kompetence til at indgå i og lede en projektgruppe og kunne samarbejde på en måde, der udnytter
synergieffekten i gruppen frem for brug af enkeltpræstationer.
• Kompetence til at se og forstå sammenhængen mellem specifikke organisationer og formålet med projekter og
at bruge den forståelse til at vælge passende metoder og teknikker i det konkrete projekt.
• Kompetence til at anvende videnskabelig arbejdsform og metode
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer i modul 1
Modulet omfatter obligatoriske kurser og opgaver inden for modulets tema:
• Projekt og kursus: Projektledelse - Værktøjskassen (10 ECTS)
• Kursus: Videnskabelig metode og problemformulering (5 ECTS)

Titel

Pr
Projektl
ojektle
edelse – V
Værktøjskassen
ærktøjskassen

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk
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Type

Projekt og kursus

ECTS-normering

10 ECTS
•
• Viden
• Den studerende skal have viden om projekters
forretningsmæssige forankring, formål og mål, organisering og
bemanding af projekter, ledelse af projektteam, planlægning,
fremdriftsstyring, økonomistyring, interessentstyring,
kvalitetsstyring, kommunikation, risikostyring, samt krav- &
ændringsstyring.
• Fær
ærdighe
digheder
der
• Den studerende skal opnå færdighed i at anvende den indlærte
viden til at lede projekter og dermed tage ansvar for projekter
fra start til slut

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Gennem projektet skal den studerende opnå færdighed i at
anvende teori, modeller og værktøjer til projektledelse,
reflektere over brug, og generalisere erfaring fra brug til andre
projekter
• Kompetencer
• Den studerende skal opnå kompetence til at lede projekter og
dermed tage ansvar for projekters styring
• Den studerende skal opnå kompetence til at indgå i og lede en
projektgruppe
• Den studerende skal kunne bruge den konkrete
situationsforståelse for et projekt til at vælge passende
metoder og teknikker i det konkrete projekt.

Kursusundervisningen gennemføres i form af tre seminarer.
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger,
klassediskussion, øvelser, case-studier og studenter-præsentationer. De
første to seminarer centrerer sig om klassisk projektledelse fra A til Z,
mens det tredje seminar fokuserer på situationsbestemt projektledelse.
Undervisnings- og arbejdsform

Den studerende udarbejder en projektopgave, støttet af vejledning.
Projektet er centreret om analyser af læring i projekt cases, der er
afsluttet, eller næsten afsluttet. Formålet med projektet er at sætte de
studerende i stand til at anvende teori, modeller og værktøjer til
projektledelse, reflektere over brug, og generalisere erfaring fra brug til
andre projekter.

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse
Med aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse menes følgende:
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

• Den studerende har været til stede på minimum 65 % til
seminaret.
Hvis den studerende ikke lever op til forudsætningerne for at gå til
eksamen, skal den studerende udarbejde en afløsningsopgave.
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Afløsningsopgaven skal minimum have et omfang på 12.000 antal tegn
inkl. mellemrum og må maksimalt have et omfang på 14.400 antal tegn
inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv evt. bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene,
afvises fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg.
Opgaven skal give et summerende overblik (review) over litteraturen
gennemgået i fraværsperioden.

Pr
Prø
øveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en bunden opgave
udarbejdet af gruppen.
Grupperne kan bestå af 3 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 3 studerende minimum 48.000 og maksimum 110.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 48.000 og maksimum 110.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 48.000 og maksimum 110.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 48.000 og maksimum 110.400 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 3 eksaminander 70 minutter.
Ved 4 eksaminander 80 minutter.
Ved 5 eksaminander 100 minutter.
Ved 6 eksaminander 120 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.

Titel

Videnskabelig metode og pr
probl
oblemformul
emformulering
ering
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Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden
• Den studerende skal opnå viden om videnskabelige
arbejdsformer og metoder, herunder indhold og form for en
problemformulering og litteraturindsamling
• Fær
ærdighe
digheder
der

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende skal opnå færdighed i at formulere et problem
inden for fagområderne projekt- og forandringsledelse
• Den studerende skal opnå færdighed i at gennemføre et
litteraturstudie for fagområderne Projekt- og
Forandringsledelse
• Kompetencer
• Den studerende skal opnå kompetence til at anvende
videnskabelig arbejdsform og metode

Der gennemføres et seminar i videnskabelig metode og
problemformulering. Undervisningen gennemføres som en blanding af
forelæsninger, klassediskussioner, øvelser, case-studier og studenterpræsentationer.
Undervisnings- og arbejdsform

Den studerende udarbejder en temaseminaropgave (TSO). Opgaven skal
demonstrere at den studerende kan formulere, begrunde og afgrænse en
relevant projekt- eller procesforbedringsorienteret problemstilling, og
gennemføre et litteraturstudie i relation til den valgte problemstilling
støttet af vejledning.

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 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 21 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
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2.4 Andet modul

Formål
Formålet med modul 2 er at den studerende kan tage projekt- og forandringslederens lederrolle på sig. Modulet
omfatter tværgående og problemorienteret fordybelse inden for uddannelsens temaområder. Der lægges særlig vægt på
det ledelsesmæssige, organisatoriske og systemiske grundlag for projekt- og forandringsledelse.
Modulet omfatter tre uddannelseselementer. Det første fokuserer på lederrollen som projekt- og forandringsleder og
alle de aspekter der heraf følger, eksempelvis mødeledelse, forhandling, anerkendelse, og opbygning af en projektkultur.
Det andet element fokuserer på forbedring og forandring i og med projekter. Det tredje element sætter fokus på
projektlederens sparring og coaching med projektet og den enkelte i projektet.
Den studerende skal tilegne sig følgende kompetencer:
• Kompetence til at lede projekter efter forskellige, klassiske så vel som moderne ledelsesprincipper
• Kompetence til anvende flere konkrete fremgangsmåder til dels at afdække de parametre der har betydning
for succes med forandrings- og forbedringstiltag i projektorganisationer, og dels at kunne arbejde bevidst med
disse parametre i konkrete projekter
• Kompetence til at skabe kreative og faglige miljøer, der kan se nye løsninger og metoder
• Kompetence til at opbygge en projektkultur, der gennem mødeaktiviteter og arbejdsaktiviteter er kollektivt
meningsfuld og individuelt anerkendende, samt kunne gennemføre grundlæggende sparring (”coaching”) af
projektgruppen
• Kompetence til at forstå projektarbejdets sociologi i relation til arbejds- og organiseringsprocesser, og kunne
etablere en arbejdsorganisatorisk baseline i et projekt

Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer i modul 2
Modulet omfatter obligatoriske kurser og opgaver inden for modulets tema:
• Projekt og kursus: Forandringsledelseledelse og læring (10 ECTS)
• Kursus: Forandring og forbedring i og med projektet (2,5 ECTS)
• Kursus: Facilitering og sparring med projektet (2,5 ECTS)

Titel

Pr
Projekt
ojekt i FFor
orandringsl
andringsle
edelse og læring

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende skal have viden om at lede projekter efter
forskellige, klassiske så vel som moderne ledelsesprincipper
• Den studerende skal have viden om hvordan man kan skabe
kreative og faglige miljøer
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• Den studerende skal have viden om at opbygge en
projektkultur, der gennem mødeaktiviteter og
arbejdsaktiviteter er kollektivt meningsfuld og individuelt
anerkendende
• Den studerende skal have viden til at forstå projektarbejdets
sociologi i relation til arbejds- og organiseringsprocesser
• Fær
ærdighe
digheder
der
• Den studerende skal opnå færdighed i at lede projekter, skabe
en kreativ og inspirerende projektkultur
• Den studerende skal opnå færdighed i at kunne planlægge og
forestå en forandringsproces
• Kompetencer
• Den studerende skal opnå kompetence til at lede projekter
efter forskellige, klassiske så vel som moderne
ledelsesprincipper
• Den studerende skal opnå kompetence til at skabe kreative og
faglige miljøer, der kan se nye løsninger og metoder
• Den studerende skal opnå kompetence til at opbygge en
projektkultur, der gennem mødeaktiviteter og
arbejdsaktiviteter er kollektivt meningsfuld og individuelt
anerkendende
• Den studerende skal opnå kompetence til at forstå projekt- og
forandringsarbejdets natur og væsen

Kursusundervisningen gennemføres i form af to seminarer.
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger,
klassediskussioner, øvelser, case-studier og studenter-præsentationer.
Undervisnings- og arbejdsform

Den studerende udarbejder en projektopgave, støttet af vejledning.
Projektet er centreret om analyser af læring i projekt cases, der er
afsluttet, eller næsten afsluttet. Formålet med projektet er sætte de
studerende i stand til at analysere organiserings- og arbejdsprocesser
retrospektivt i en konkret organisation (case) eller en konkret projekt,
med fokus på læring samt på at foreslå forbedringer.

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse
Med aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse menes følgende:
• Den studerende har været til stede på minimum 65 % til
seminaret.
Såfremt den studerende ikke lever op til forudsætningerne for at gå til
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen eksamen, skal den studerende udarbejde en afløsningsopgave.
Afløsningsopgaven skal minimum have et omfang på 12.000 antal tegn
inkl. mellemrum og må maksimalt have et omfang på 14.400 antal tegn
inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv evt. bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene,
afvises fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg.
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Opgaven skal give et summerende overblik (review) over litteraturen
gennemgået i fraværsperioden.

Pr
Prø
øveform
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.
Grupperne kan bestå af 2 til 5 studerende.

Prøveformer

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 48.000 og maksimum 91.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 48.000 og maksimum 110.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 48.000 og maksimum 132.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 48.000 og maksimum 151.200 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: Egne noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

For
orandring
andring og forbe
forbedring
dring i og me
med
d pr
projektet
ojektet

Seneste ændring

1.8.2019
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Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

2.5 ECTS

• Viden
• Den studerende skal have viden om forandringsprocessen –
faser, fælder og faldgruber, samt for reaktioner på forandring,
fx hvordan man møder modstand mod forandring, og hvad man
kan gøre.
• Viden om de vigtigste roller i forandringsprocessen
• Viden om teori og metoder til tidligt at identificere forandringsaktiviteter og handlemuligheder – til planlægning og
forberedelse – til aktiv involvering af de vigtige interessenter
og til gennemførelse og evaluering af forandring og forbedring
i relation til et projekt
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Fær
ærdighe
digheder
der
• Den studerende skal opnå færdighed i at anvende en
situationsbestemt systematik til at beslutte hvordan forandring
i relation til et projekt skal organiseres
• Den studerende skal opnå færdighed i at anvende de i
projektets situation relevante værktøjer
• Kompetencer
• Den studerende skal opnå kompetence til anvende flere
konkrete fremgangsmåder til dels at afdække de parametre der
har betydning for succes med forandrings- og forbedringstiltag
i projektorganisationer, og dels at kunne arbejde bevidst med
disse parametre i konkrete projekter

Undervisnings- og arbejdsform

Der gennemføres en workshop med kursusundervisning om forandring og
forbedring. Undervisningen gennemføres som en blanding af
forelæsninger, klassediskussioner, øvelser, case-studier og studenterpræsentationer.

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 12.000 og
maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 21 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Facilitering og sparring me
med
d pr
projektet
ojektet

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

2.5 ECTS

• Viden
• Den studerende skal opnå viden om teori og metoder til
facilitering og sparring, med og af en gruppe så vel som
individuelt
• Fær
ærdighe
digheder
der
• Den studerende skal opnå færdighed i at facilitere og sparre
med en gruppe
• Kompetencer
• Den studerende skal opnå kompetence til at gennemføre
facilitering og gruppesparring, samt kunne give individuel
feedback
• Som suppl
supplement
ement til o
ovvenstående læringsmål anv
anvendes
endes
føl
følg
gende kriterier vve
ed be
bedømmelsen
dømmelsen af den mundtlig
mundtlige
e
eksamen:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Hvorvidt den studerende sikkert kan gøre rede og kritisk
reflektere over faciliterings-/sparringsforløbet i forhold til:
• Den nærværende opgave
• Gruppens struktur og deltagersammensætning
• Gruppens status på det tidspunkt faciliterings/sparringsforløbet sker
• Egen faglig og personlig forberedelse op til forløbet
• At involvere gruppen om forberedelsen
• Forløbets gennemførsel; hvilke tilgange, metoder og værktøjer
blev anvendt og med hvilken effekt, kort såvel som langvarig
• Egne refleksioner over nytte og værdi ved den måde
faciliterings-/sparringsforløbet blev gennemført på med
inddragelse af valgte tilgange, metoder og værktøjer fra
litteraturen
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Der gennemføres et temaseminar med fokus på teori og praksis af
facilitering og sparring.
Undervisnings- og arbejdsform

Den studerende udfører undervejs en facilitering af eller en sparring med
en gruppe efter temaseminarets afslutning. Udførslen trækker på teorier,
metoder, teknikker og værktøjer præsenteret på seminaret.

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 12.000 og
maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 21 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

2.5 T
Trredje modul

Formål
Modulet har til formål at kvalificere de studerende til at lede procesforbedring. Det betyder at man skal kunne:
•
•
•
•

Vurdere situationen i en organisation og vælge den bedst egnede model eller metode blandt mange
Gennemføre en vurdering med den eller de valgte modeller
Fortolke resultatet i lyset af situationen i organisationen
Bestemme forbedringstiltag og gennemføre den dermed forbundne organisatoriske forandring. Selve
forandringen vil typisk organiseres som et antal forbedringsprojekter, som man skal kunne lede
• Måle effekten af forandringstiltaget med velvalgte kvalitative og/eller kvantitative metoder

For at give deltagerne den bedst tænkelige baggrund for at tage ansvaret for procesforbedring skal deltagerne efter
modulet kende og kunne anvende mange forskellige modeller og metoder; normative så vel som deduktive, rationelle
eller fortolkende og situationsbestemte. Formålet med modulet er derfor også at give deltagerne en stor og teoretisk
forankret værktøjskasse til procesforbedring.
Den studerende skal tilegne sig følgende kompetencer:
• Den studerende skal opnå kompetence i at formulere, begrunde og afgrænse forbedringspotentialet i en
relevant case, samt designe en løsning der realiserer forbedringspotentialet, og hvor valg og fravalg er tydeligt
reflekteret
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer i modul 3
Modulet omfatter obligatoriske kurser og opgaver inden for modulets tema:
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• Projekt og kursus: Procesforbedring (10 ECTS)
• Valgkursus (5 ECTS)
Studienævnet beslutter semestret inden hvilke(t) valgkursus/valgkurser, som udbydes. De udbudte valgkurser, og deres
konkrete indhold og tematik, vil blive udleveret på første seminar på modulet, og vil fremgå af study.ruc.dk semestret
inden, Et valgkursus vil kun blive udbudt hvis der er minimum seks tilmeldte. Studienævnet kan dispensere fra dette
antal. De udbudte valgkurser skal have indhold der bygger videre på (progression) indholdet af uddannelsens modul 1

Titel

Pr
Projekt
ojekt i Pr
Procesforbe
ocesforbedring
dring

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden
• Den studerende skal have viden om mange og forskellige
teorier, metoder og teknikker til procesforbedring
• Den studerende skal have viden om hvordan man kan vurdere
udgangs-situationen i en organisation og identificere
forbedringsområder
• Den studerende skal have viden om kvalitative og/eller
kvantitative metoder til at måle effekten af
procesforbedringstiltag
• Fær
ærdighe
digheder
der

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende skal opnå færdighed i at vurdere situationen i
en organisation og vælge den bedst egnede model eller metode
blandt mange
• Den studerende skal opnå færdighed i at gennemføre en
vurdering en eller flere valgte procesforbedringsmodeller, og
kunne fortolke resultatet i lyset af situationen i organisationen
• Den studerende skal opnå færdighed i at bestemme
forbedringstiltag og gennemføre den dermed forbundne
organisatoriske forandring
• Den studerende skal opnå færdighed i at måle effekten af
forandringstiltaget med velvalgte kvalitative og/eller
kvantitative metoder
• Kompetencer
• Den studerende skal opnå kompetence i at formulere,
begrunde og afgrænse forbedringspotentialet i en relevant
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case, samt designe en løsning der realiserer
forbedringspotentialet, og hvor valg og fravalg er tydeligt
reflekteret

Kursusundervisningen gennemføres i form af tre seminarer.
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger,
klassediskussioner, øvelser, case-studier og studenter-præsentationer.
Undervisnings- og arbejdsform

Den studerende udarbejder en projektopgave, støttet af vejledning.
Projektet fokuserer på en analyse af forbedringspotentialet i en konkret
case, design af en forandring der realiserer forbedringspotentialet, samt
måling af effekten af forandringen

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse
Med aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse menes følgende:
• Den studerende har været til stede på minimum 65 % til
seminaret.
Såfremt den studerende ikke lever op til forudsætningerne for at gå til
eksamen, skal den studerende udarbejde en afløsningsopgave.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Afløsningsopgaven skal minimum have et omfang på 12.000 antal tegn
inkl. mellemrum og må maksimalt have et omfang på 14.400 antal tegn
inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv evt. bilag. Opgaver, der ikke overholder omfangskravene,
afvises fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg.
Opgaven skal give et summerende overblik (review) over litteraturen
gennemgået i fraværsperioden.

Pr
Prø
øveform
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.

Prøveformer

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 3 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 3 studerende minimum 48.000 og maksimum 132.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 48.000 og maksimum 151.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 48.000 og maksimum 172.800 antal
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tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 48.000 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 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: Ekstern censor.

Titel

Val
algkursus
gkursus

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden
• Den studerende skal have viden om et udvalgt videregående
emne inden for projekt- og forandringsledelse. Viden skal
bygge oven på eller komplementere viden opnået i de andre
kurser/projekter på uddannelsen. Der kan f.eks. være tale om
videregående kommunikation, videregående
forandringsledelse, eller videregående procesforbedring
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Fær
ærdighe
digheder
der
• Den studerende skal opnå færdighed i at anvende den indlærte
viden til at lede projekter, forandringer og/eller
procesforbedring
• Kompetencer
• Den studerende skal opnå kompetence til at anvende udvalgte
metoder og teknikker i relation til det udvalgte emne i projektog forandringsledelse og/eller procesforbedring
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Undervisnings- og arbejdsform

Den studerende kan selv vælge et emneområde, relateret til
projektledelse og procesforbedring. Emnet kan vælges blandt emner der
udbydes på uddannelsen eller uden for denne. Der udarbejdes en skriftlig
synopsis eller en mundtlig præsentation.

Pr
Prø
øveform 1
Individuel mundtlig prøve med forberedelse.
Prøven tager sit udgangspunkt i et spørgsmål som den
studerende modtager senest 48 timer før prøven .
Den studerende starter prøven med en præsentation på ca. 10
min., hvorefter prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Pr
Prø
øveform 2
Individuel mundtlig prøve baseret på en synopsis.
Prøven foregår som en dialog.
Prøveformer

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på minimum 7.200 og
maksimalt 14.400 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: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Pr
Prø
øveform 3
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 36.000 og
maksimum 60.000 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.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Le
Ledelse,
delse, teknol
teknologi
ogi og e
evvaluering

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden
• Har kendskab til betydningen af ledelses-, teknologi- og
evalueringsformer i sundhedsfremmearbejde
• Har kendskab til centrale teoretiske begrebssætninger af
institution og styring
• Har viden om og forstår muligheder og betingelser i
forbindelse med inddragelse af ny teknologi i arbejdet med
sundhed og sundhedsfremme
• Fær
ærdighe
digheder
der

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan identificere og anvende adækvate redskaber til design,
gennemførelse og evaluering af projekter indenfor
sundhedsfremme
• Kompetencer
• Kunne forstå og arbejde reflekteret med politiske,
institutionelle og ledelsesmæssige aspekter af arbejdet med
sundhedsfremme
• Kan arbejde med - og forstå politiske, institutionelle og
ledelsesmæssige aspekter af arbejdet med sundhedsfremme
• Som suppl
supplement
ement til o
ovvenstående læringsmål indg
indgår
år i
be
bedømmelsen
dømmelsen føl
følg
gende kriterier:
• Præcision og dybde i brug af teoretiske begreber
• Begrebernes/teoriernes positionering ift. hinanden og til andre
teorier/praksisser ifm. ledelse, evaluering og styring i
sundhedsfremme
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• Argumentation i analysen
• Plausibilitet og selvstændig dømmekraft i den kritiske
diskussion

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset foregår som holdundervisning med forelæsninger,
plenumdiskussioner og øvelsesopgaver på og mellem seminargangene.

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling
godkendt af underviser.

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 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

2.6 Fjer
Fjerde
de modul

Formål
Masterprojektet aflægges i modul 4 og er normeret til 15 ECTS-point.
Modul 4’s hovedformål er udarbejdelse af masterprojektet. Modulet omfatter fortrinsvis udarbejdelse af
masterafhandlingen suppleret med vejledning og relevant undervisning i videnskabelig metode. Masterafhandlingen
skal vise en sammenhængende forståelse for problemstillinger, som er omfattet af masteruddannelsens temaområder,
samt evne til at gennemføre et videnskabeligt kvalificeret arbejde. Den studerende skal ud fra en selvvalgt
problemstilling demonstrere sin evne til at reflektere og problematisere denne ud fra en forståelse af projekt- og
forandringsledelse. Den studerende skal kende og kunne benytte de relevante angrebsvinkler indenfor projekt- og
forandringsledelse, samt disses metoder i relation til problemstillingen.

Masterprojektet skal dokumentere, at niveauet for masteruddannelsen er opnået. Studielederen godkender emnet for
masterprojektet. Masterprojektet afslutter masteruddannelsen.
Den studerende skal tilegne sig følgende kompetencer:
• Selvstændigt at kunne gennemføre en større analyse af en kompleks problemorienteret opgave indenfor
projekt- og forandringsledelse, med inddragelse af relevant teori og forskningsresultater
• Ud fra en selvvalgt problemstilling at demonstrere sin evne til at reflektere og problematisere denne ud fra en
forståelse af projekt- og forandringsledelse.
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• Demonstrere sikker viden, indsigt og overblik over det faglige genstandsområde (projekt- og forandringsledelse), samt sikker redegørelse, selvstændig anvendelse og kritisk refleksion i relation til teorier og
metoder fra faget.

Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer i modul 4
Modulet omfatter:
• Masterprojektet (15 ECTS)

Titel

Masterpr
Masterprojekt
ojekt

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Masterprojekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden
• Den studerende skal have viden om at lede og styre projekter,
og have en omfattende værktøjskasse hertil, som kan anvendes
kritisk reflekteret og situationsafhængigt
• Den studerende skal have viden om projektlederens lederrolle
• Den studerende skal have viden til at tage ansvar for
procesforbedring, og have en stor og teoretisk forankret
værktøjskasse hertil.
• Den studerende skal have viden til at kunne arbejde
videnskabeligt og metodisk med projekt- og forandringsledelse,
og beherske tværgående og problemorienteret fordybelse heri
• Fær
ærdighe
digheder
der

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende skal opnå færdighed til at kunne benytte de
relevante angrebsvinkler indenfor projekt- og
forandringsledelse, samt disses metoder i relation til
problemstillingen
• Kompetencer
• Den studerende skal opnå kompetence til selvstændigt at
gennemføre en større analyse af en kompleks
problemorienteret opgave indenfor Projekt- og
Forandringsledelse, med inddragelse af relevant teori og
forskningsresultater
• Den studerende skal opnå kompetence til ud fra en selvvalgt
problemstilling at demonstrere sin evne til at reflektere og
problematisere denne ud fra en forståelse af projekt- og
forandringsledelse
• Den studerende skal opnå kompetence til at demonstrere
sikker viden, indsigt og overblik over det faglige
genstandsområde (projekt- og forandringsledelse), samt sikker
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redegørelse, selvstændig anvendelse og kritisk refleksion i
relation til teorier og metoder fra faget.

Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger,
klassediskussioner, øvelser, case-studier og studenter-præsentationer.

Undervisnings- og arbejdsform

Ligeledes undervises den studerende i mundtlig kommunikation, som skal
give de studerende redskaber til at holde mundtlige oplæg i
virksomheder, ved møder, konferencer, til eksaminer osv. I denne
forbindelse arbejdes der med de retoriske værktøjer i både teori og
praksis. De studerende holder store og små taler for hinanden, giver
konstruktiv kritik og øver i trygge rammer.

For at den studerende kan indstilles til eksamen, skal den studerende
have gennemført et mundtligt individuelt oplæg af sit masterprojekt.
Den studerende starter med at præsentere sit masterprojekt i ca. 5
minutter i form af en tale, hvorefter oplægget fortsætter som en samtale
mellem den studerende og kursusansvarlig. I denne forbindelse skal den
studerende redegøre for de retoriske overvejelser der ligger til grund for
talens opbygning og form.
Kursusansvarlig vurderer herefter om den studerende har opfyldt
følgende komptenecer:

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

• Kende de grundliggende begreber og teorier fra klassisk og
moderne retorik kendskab til den mundtlige retoriks faglige
arbejdsredskaber og metoder.
• Kunne anvende argumentation og sproglige virkemidler
strategisk - kunne holde mundtlige oplæg og mindre taler i
forskellige sammenhænge og situationer.
• Kunne analyse og vurdere mundtlige
kommunikationssituationer.
• Kende sine personlige muligheder for hensigtsmæssig brug af
stemme, sprog og non-verbale virkemidler.
• Evne at overskue, analysere, planlægge, gennemføre og
evaluere mundtlige kommunikationsopgaver - kunne agere og
samarbejde i komplekse og skiftende mundtlige
kommunikationssammenhænge.

Pr
Prø
øveform
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.
Prøveformer

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
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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 69.600 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 69.600 og maksimum 182.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 69.600 og maksimum 223.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 69.600 og maksimum 223.200 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 5 procent.
Masterprojektet skal forsynes med et resumé på engelsk.
Resumeet indgår i bedømmelsen med vægten 10 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.
+F41
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.

3. Gener
Generell
elle
e bestemmelser
3.1 Merit
Studienævnet vil, på baggrund af ansøgning om merit eller forhåndsmerit fra den studerende, fagligt vurdere om
uddannelseselementer, der indgår i en anden uddannelse i Danmark eller i udlandet, kan erstatte uddannelseselementer
i uddannelsen på Roskilde Universitet, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen.
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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 Særlig
Særlige
e pr
prø
øvevilkår
Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til
studerende med et andet modersmål 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 Andr
Andre
e bestemmelser
Generelle bestemmelser vedr. tilmelding, eksamen, prøver og anden bedømmelse findes i universitetets Fælles
uddannelsesregler, Eksamensbekendtgørelsen og Karakterskalabekendtgørelsen mv...

4. Dispensation og klag
klageadg
eadgang
ang
4.1 Dispensation
Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er
fastsat af studienævnet.

4.2 Klag
Klageadg
eadgang
ang
Studienævnets afgørelser i henhold til denne studieordning kan indbringes for rektor, når klagen vedrører retlige
spørgsmål. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Rektors afgørelse af retlige spørgsmål kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

5. Godk
Godkendelse
endelse
5.1 Godk
Godkendt
endt af studienæ
studienævnet
vnet
Studienævn for Masteruddannelserne på Institut For Mennesker den
20. december 2019
.
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

5.2 Ov
Over
erg
gangsr
angsregl
egler
er
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5.3 Godk
Godkendt
endt af rrektor
ektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
24. marts 2020
.
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