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Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til reglerne i den bachelorstudieordning den
studerende er indskrevet på.
Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft pr. 1. september 2022, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1.
september 2022 – se eventuelle overgangsregler sidst i dokumentet.
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1. Om uddannelsen
1.1 Uddannelsens formål og kompetenceprofil - faglige og erhvervsrelevante
kompetencer
Formålet med fagmodulet er, at videreudvikle viden, færdigheder og kompetencer opnået på basisdelen, med henblik
på, at den studerende:
•
•
•
•

opnår viden om det valgte fagmoduls discipliner, hovedtraditioner og genstandsfelter,
kan anvende det valgte fagmoduls væsentligste teorier og metoder,
forstår det valgte fagmoduls rolle i bacheloruddannelsens hovedområde, og kan reflektere over den.
kan begrunde og vælge relevante løsnings- og analysemodeller.

Formålet med Fagmodul i Medicinalbiologi er:
at den studerende tilegner sig:
• faglige og personlige kompetencer til ved anvendelse af relevante teorier og metoder at identificere, afgrænse,
formulere og løse komplekse problemstillinger inden for medicinalbiologiens faglige område som er de
molekylære, cellulære og fysiologiske mekanismer der ligger til grund for menneskets sundhed og sygdom.
• erfaring med og eksemplarisk indsigt i, hvordan medicinalbiologi indgår i videnskabelige, erkendelsesmæssige
og samfundsmæssige sammenhænge.
• indsigt i grundlæggende videnskabelige teorier og metoder bagmedicinalbiologi.
• en dybere og eksemplarisk indsigt i nogle af medicinalbiologiens fagområder med fokus på centrale teorier og
metoder i molekylærbiologi, fysiologi, anatomi og vævsbiologi, og mikrobiologi.
• grundlag for et kvalificeret valg af og optagelse på kandidatuddannelser inden for det medicinalbiologiske/
biomedicinske område.
• grundlæggende viden og praktiske færdigheder inden for medicinalbiologiens fagområder.
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen §3 giver fagmodulet den studerende viden, færdigheder og
kompetencer inden for
Viden
• Viden inden for medicinalbiologiens centrale fagområder, molekylær cellebiologi, human fysiologi, anatomi og
vævslære samtmikrobiologi
• Viden om grundlæggende molekylærbiologiske og fysiologiske teorier og deres anvendelse
• Viden om centrale eksperimentelle metoder og analyser inden formedicinalbiologi
• Viden om udvalgte dybtgående medicinalbiologiske problemstillinger
• Viden om samfundsmæssige og videnskabsteoretiske aspekter afmedicinalbiologi
Færdigheder
• Færdigheder i at identificere og anvende relevante biologiske teorier til belysning af en medicinsk
problemstilling
• Færdigheder i at anvende relevante metoder
• Færdigheder i at kunne beskrive og analysere empiriske data
• Færdigheder i at kunne foretage systematisk litteratursøgning indenformedicinalbiologi
• Færdigheder i at kunne læse og anvende videnskabelig original litteratur på dansk og engelsk
• Færdigheder i at formidle og kommunikere præcist og på videnskabeligt grundlag om medicinalbiologi, såvel
skriftligt som mundtligt inden for de akademiske krav og normer
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Kompetencer
• Kompetence til selvstændigt og i samarbejde med andre at erkende, beskrive, afgrænse og analysere
problemstillinger indenfor medicinalbiologien under anvendelse af relevante videnskabelige teorier og
metoder
• Kompetence til at designe og gennemføre relevante medicinalbiologiske analyser
• Kompetence til at reflektere over hvordan medicinalbiologisk viden bidrager til og udfordres af den
samfundsmæssige udvikling
• Kompetence til at analysere og vurdere videnskabelige resultater indenfor sundhed og sygdom i relation til de
anvendte metoder
• Kompetence til at studere selvstændigt og at bidrage med grundlæggende medicinalbiologisk viden til
samarbejdsprojekter
• Kompetence til at tilrettelægge og styre et projektforløb indenfor egne og udefra fastsatte rammer og
tidsfrister.

1.2 Sprog
Fagmodulet udbydes på dansk - med enkelte uddannelseselementer på engelsk.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

1.3 Adgangskrav
Fremgår af universitets hjemmeside.

1.4 Normering og varighed
Fagmodulet er normeret til 35 ECTS.

1.5 Studienævn og censorkorps
Fagmodulet hører under Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Biologi.

1.6 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under Det Naturvidenskabelige hovedområde.

2. Uddannelsens forløb
2.1 Uddannelseselementer

Studieaktiviteter
•
•
•
•
•

Subject Module Course 1: General Molecular Biology (5 ECTS)
Fagmodulkursus 4: Human anatomi og vævslære (5 ECTS)
Fagmodulkursus 2: Human fysiologi (5 ECTS)
Subject Module Course 3: Medical Microbiology (5 ECTS)
Fagmodulprojekt i Medicinalbiologi (15 ECTS)
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Title

Subject Module Course 1: General Molecular Biology

Amended

01.09.2022

Teaching language

English

Type of activity

Mandatory course

ECTS-rating

5 ECTS

• Knowledge and understanding of the central dogma of
molecular biology
• Knowledge and understanding of fundamental molecular
biological terms, concepts and methods
• Knowledge and understanding of the organisation of the
genetic material of prokaryotic and eukaryotic cells
• Knowledge and understanding of the structure and
biosynthesis of the cell macromolecules DNA, RNA and protein
• Knowledge and understanding of basic mechanisms in the
regulation of gene expression
• Skills in explaining the biochemical mechanisms involved in
replication, transcription, RNA processing and translation
Learning outcomes and assessment criteria

• Skills in analysing and processing data from simple molecular
biological experiments
• Skills in analysing DNA sequences for signals of gene
expressions
• Skills in explaining the principles behind selected methods of
characterising macromolecules
• Skills in presenting/communicating the acquired molecular
biological knowledge in an accurate and professionally
competent manner
• The competence to conduct theoretical and experimental
project work based on a biological research question using the
theories and methods of molecular biology
• The competence to solve simple practical and/or experimental
problems of molecular biological nature

Overall content

An introduction to the synthesis and function of the information-bearing
biopolymers of cells, DNA, RNA and protein, as well as the organisation,
function and expression of genes, and basic methods of characterising
protein and DNA.

Teaching and working methods

Lectures with discussion of topics and time for problem solving and
exercise task.

Type of exam
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Type of exam
Individual written invigilated examination in assignment
provided by the lecturer.
The invigilated examination is divided into two parts, both of
which are provided at the start of the examination.
The first part must be handed in after 25 minutes.
An overall mark will be provided.
Permitted support and preparation materials for the first 25
minutes of the invigilated examination: Computer with internet
access and non-programmable pocket calculator.
Permitted support and preparation materials for the rest of the
invigilated examination: Computer without internet access
during the examination, non-programmable pocket calculator,
dictionaries, course materials and own notes.
The invigilated examination lasts three hours.
Assessment: 7-point grading scale.
Moderation: Internal co-assessor

Each semester the Board of Studies will choose the exam type if more
than one is listed.

Titel

Fagmodulkursus 4: Human anatomi og vævslære

Oversættelse af titel

Subject Module Course 4: Human Anatomy and Histology

Seneste ændring

01.09.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om grundlæggende termer og begreber til beskrivelse af
den menneskelige anatomi og vævs-opbygning.
• Viden om identifikation af vævstyper.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om arbejdsgange i sundhedsvæsenet generelt og på et
hospital specifikt.
• Færdighed i at redegøre for opbygningen af muskel-, knogle-,
nerve-, epitel-, blodkar- og bindevæv ud fra kendskab til
forskellige celletypers morfologi og funktion.
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• Færdighed i at redegøre overordnet for opbygning af skelet-,
muskel- og nervesystemet samt blodkredsløbet.
• Færdighed i at forklare bevægelsesmønstre for arme, ben, ryg
og hoved ud fra anatomiske interaktioner mellem knogle,
bindevæv og muskel.
• Færdighed i at kunne præsentere/formidle den opnåede viden
om menneskets vævsopbygning og anatomi på en præcis og
faglig kompetent måde.
• Kompetence til at udføre projektarbejde med udgangspunkt i
en humanbiologisk problemstilling under anvendelse af
kendskab til menneskets væv og anatomiske opbygning.

Overordnet indhold

Et teoretisk kursus hvis formål er at give et bredt overblik over
menneskets anatomi, og at introducere den studerende til histologiske
metoder samt til det danske hospitalsvæsens funktion og organisering.

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 i minimum 75 procent af de
teoretiske/eksperimentelle/praktiske dele af kurset med
tilhørende udarbejdede analyser og tolkning af data i rapporter.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
Den studerende skal bestå 70 procent af de spottests, der stilles
ved de undervisningsgange, der omhandler anatomi.
For hver af de øvrige undervisningsgange skal den studerende
skrive en synopsis, som hver især skal afleveres en uge efter at
de er stillede. Alle disse opgaver skal godkendes.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Fagmodulkursus 2: Human fysiologi

Oversættelse af titel

Subject Module Course 2: Human Physiology

Seneste ændring

01.09.2022

Undervisningssprog

Dansk
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Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om grundlæggende termer og begreber til beskrivelse af
den menneskelige fysiologi.
• Viden om hormonal regulering, fordøjelse, temperatur
regulering, nervesystemet og sanseorganer, cirkulation,
respiration, nyrefysiologi, reproduktion og musklernes struktur
og fysiologi.
• Færdighed i at redegøre detaljeret for cellers funktionelle
betydning for opbygning af organer.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at redegøre for den overordnede hormonale og
neurale styring af kroppens organer i hvile og under fysisk
aktivitet.
• Færdighed i at forklare hvordan fysiske og kemiske
påvirkninger, på det molekylære niveau, kan aktivere
forskellige sansesystemer.
• Færdighed i at kunne præsentere/formidle den opnåede
fysiologiske viden på en præcis og fagligt kompetent måde.
• Kompetence til at udføre projektarbejde med udgangspunkt i
en human medicinalbiologisk problemstilling under anvendelse
af fysiologiens teorier og metoder.
• Kompetence til at løse simple empiriske problemstillinger af
fysiologisk karakter.

Overordnet indhold

Et teoretisk kursus der har til formål at give et bredt overblik over
menneskers virkemåde, beskrevet på celle-, organ- og organismeniveau,
således at den studerende bliver i stand til at forstå grundlæggende
humanfysiologiske principper og problemstillinger.

Undervisnings- og arbejdsform

Et teoretisk kursus med forelæsninger og øvelser.

Prøveform
Individuel skriftlig stedprøve i opgave(r) stillet af
kursusansvarlig.
Stedprøvens varighed er 3 timer.
Prøveformer

Tilladte hjælpemidler ved stedprøven: Ingen.

Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
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Title

Subject Module Course 3: Medical Microbiology

Amended

01.09.20

Teaching language

English

Type of activity

Mandatory course

ECTS-rating

5 ECTS

• Knowledge of fundamental terms, concepts, mechanisms and
methods in medical microbiology
• Knowledge of microbial classification and diagnostics
• Knowledge of bacterial infections and virus-related diseases
• Knowledge of contagion and epidemiology
• Knowledge of strategies for controlling microbial diseases:
prevention and vaccination
• Skills in describing in detail the structure, growth and growth
control of bacteria
• Skills in describing the structure and growth of viruses
Learning outcomes and assessment criteria

• Skills in describing the overall mechanisms underlying
pathogenesis and infection in major infectious diseases
• Skills in describing the mechanism of action of antibiotics and
the resistance mechanisms to these
• Skills in presenting and communicating the microbiological
knowledge gained in a precise and academically competent
manner
• Competency to carry out project work on the basis of a human
medical biological problem, using the theories and methods of
microbiology
• Competency to solve simple empirical problems of a
microbiological nature

Overall content

A theoretical course focusing on the interaction between microorganisms
and the human organism. The aim of the course is to provide the student
with knowledge about molecular bacteriology and virology in relation to
human diseases.

Teaching and working methods

A theoretical course with a combination of lectures and problem solving.

Type of exam

Type of exam
Individual written invigilated exam in a topic(s) given by the
lecturer.
The duration of the exam is 3 hours.
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Permitted support and preparation materials for the exam:
Non-programmable pocket calculator.

Assessment: 7-point grading scale.
Moderation: Internal co-assessor.

Each semester the Board of Studies will choose the exam type if more
than one is listed.

Titel

Fagmodulprojekt i Medicinalbiologi

Oversættelse af titel

Subject module project in Medical Biology

Seneste ændring

01.09.19

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om medicinalbiologiske begreber, teorier og metoder,
der er relevante for den valgte problemstilling.
• Viden om principperne i de eksperimentelle og statistiske
metoder der er anvendt i den for problemstillingen centrale
litteratur.
• For et litteraturprojekt:
Færdighed i at foretage en dækkende søgning i relevante
internationale litteratur databaser.
• Færdighed i at sammenfatte og analysere original- litteraturen
om det afgrænsede emne.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at formidle og diskutere projektet på en klar og
overskuelig måde i overensstemmelse med videnskabelige krav
og normer.
• Kompetence til at afgrænse og definere en biologisk
problemstilling indenfor human sundhed og sygdom.
• Kompetence til at begrunde og reflektere over afgrænsningen af
originallitteraturen i forhold til problemstillingen.
• Kompetence til at analysere og vurdere om de biologiske data
understøtter de anvendte modeller og teorier.
• Kompetencer til at forholde sig kritisk til de anvendte teoriers
og metoders styrker og svagheder.
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• Kompetencer til at tilrettelægge og styre et projektforløb inden
for egne og udefra fastsatte rammer og tidsfrister.
• For et eksperimentelt projekt:
Færdigheder i at udføre en søgning i relevante internationale
litteratur databaser og sammenfatte baggrundslitteraturen for
den valgte problemstilling.
• Færdighed i at anvende relevante eksperimentelle metoder
eller analyser.
• Færdighed i at udarbejde fyldestgørende og præcise forskrifter
og journaler for det eksperimentelle arbejde.
• Færdighed i at formidle og diskutere projektet på en klar og
overskuelig måde i overensstemmelse med videnskabelige krav
og normer.
• Kompetencer til at definere en medicinalbiologisk
problemstilling indenfor et afgrænset emne og opstille en
testbar hypotese
• Kompetencer til at designe og udføre eksperimenter eller
analyser til test af hypotesen.
• Kompetencer til at redegøre for principperne i de anvendte
metoder og i andre metoder der kan anvendes i forbindelse
med problemstillingen.
• Kompetencer til at analysere og tolke de opnåede data i
relation til simple modeller og data fra litteraturen
• Kompetence til at tilrettelægge og styre et projektforløb inden
for egne og udefra fastsatte rammer og tidsfrister

Projektarbejdet skal omhandle en problemstilling indenfor
medicinalbiologiens centrale områder.

Overordnet indhold

Projektarbejdet skal omfatte en sammenfatning af litteraturen om et
afgrænset emne med vægt på de anvendte analysemetoder og tolkning af
data.
Projektarbejdet kan omfatte eget eksperimentelt arbejde eller egne
analyser af tilgængelige originaldata eller database data.

Undervisnings- og arbejdsform

Projektet udarbejdes i grupper jf. dog den relevante
bachelorstudieordning.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport og eventuelt supplerende materiale. I prøven
indgår individuelle oplæg inden for et af eksaminator udvalgt
emne, der meddeles de studerende senest 3 hverdage inden
prøven. Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 10
minutter. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem
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de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for hele det
faglige område, der relaterer til projektrapporten.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 24.000 og maksimum 180.000
antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 24.000 og maksimum 192.000
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 204.000
antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 24.000 og maksimum 204.000
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter
For grupper af 4 studerende 90 minutter
For grupper af 5 studerende 105 minutter
For grupper af 6 studerende 120 minutter
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

2.2 Studiemæssige bindinger
Studerende, som kombinerer Medicinalbiologi med fagmodulet i Molekylærbiologi, skal følge fagmodulkurset General
Molekular Biology (Generel Molekylærbiologi) i det første fagmodul. I andet fagmodul skal den studerende vælge et af
følgende kurser:
• Et af de kurser på den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse der udbydes som BK4-8. Her anbefales kurset
"Statistical Models".
Eller
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•
•
•
•
•
•
•

Et fagmodulkursus fra Kemi eller Miljøbiologi:
Kemisk termodynamik og kinetik (Chemical thermodynamics and kinetics)
Anvendt spektroskopi (Applied spectroscopy)
Analytisk kemi (Analytical chemistry)
Atomer og molekyler (Atoms and molecules)
Populationsbiologi (Population biology)
An introduction to Ecosystems

Eller
• Molekylærbiologi valgkursus: Research in Molecular Biology (Fordybelse i Molekylærbiologi)

2.3 Anbefalede faglige forudsætninger
Fagmodulet bygger videre på kompetencer erhvervet i basisdelen af den naturvidenskabelige bacheloruddannelse.
Studerende, der ikke besidder disse eller tilsvarende kompetencer må forvente at skulle præstere en ekstra studieindsats
for at kunne gennemføre fagmodulet på normeret tid.
Inden påbegyndelse af dette fagmodul anbefales den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder og kompetencer
svarende til kurserne Biologisk kemi og Cellebiologi fra basisdelen af Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse.
Studerende, som kombinerer Medicinalbiologi med Fagmodulet i Kemi, anbefales at vælge kurset "Genetics" (udbudt
som fagmodulkursus under Fagmodul i Molekylærbiologi) som valgkursus på den Naturvidenskabelige uddannelse.
Vedr. Fagmodul 4: Human anatomi og vævslære: Det anbefales at studerende har A-niveau i Biologi eller har fulgt
kurset Humanbiologi og evolution eller Cellebiologi.

3. Overgangsregler
3.1 Overgangsregler
Subject Module Course 1: Molecules of Life ændrer titel til Subject Module Course 1: General Molecular Biology.
Sidstnævnte kursus kan ikke tages af studerende, der har bestået Subject Module Course 1: Molecules of Life.

4. Godkendelse
4.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser den
2. november 2021
.

Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

4.2 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den 20. april 2022.
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