STUDIEORDNING for
Master i
Sundhedsfremme

Version: 2
Gældende pr. 1. september 2019

ROSKILDE UNIVERSITET

1

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 Sundhedsfremme

Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Health Promotion

1.2 Uddannelsens formål og kompetenceprofil – faglige og erhvervsrelevante kompetencer
Under henvisning til Masterbekendtgørelsen §§ 1, 2 og 3 lægger uddannelsen vægt på at

kvalificere til varetagelse af tværfagligt og tværsektorielt sundhedsfremmende arbejde på individuelt og organisatorisk
niveau indenfor institutioner og organisationer i sundheds-, omsorgs-, social- og uddannelsessektoren på kommunalt og
regionalt niveau, samt i lokalsamfund og i frivillige organisationer.
Sundhedsfremme forstås som processer, der sætter mennesker i stand til i højere grad at kunne mestre og forbedre egen
sundhed, individuelt og kollektivt. Sundhed indeholder fysiske, mentale og sociale dimensioner og ses som en ressource
for og i det daglige liv; ikke som et mål i sig selv.

Sundhedsfremme udgør et overbegreb i forhold til forebyggelse og behandling, i den forstand at sundhedsfremme er
andet og mere end forebyggelse af bestemte sygdomme og lidelser eller behandling af samme, men at
sundhedsfremmende processer samtidigt kan være involveret i både forebyggelse og behandling.

Nøglebegreber indenfor sundhedsfremme er deltagerinvolvering, meningsfuldhed og handlekompetence både på det
individuelle, det kollektive og det strukturelle niveau.
Sundhedsfremmende arbejde tager afsæt i det, individer og/eller grupper finder subjektivt menings- og værdifuldt og
sigter mod at øge menneskers viden, deltagelse og handlekompetencer i forhold til egen sundhed.
Sundhedsfremme udgør dermed et vidensfelt og en praksis, der omfatter interaktioner og læreprocesser mellem
subjekter, i hverdagslivet, på institutioner og i samfundet.
En central udfordring i det sundhedsfremmende arbejde er den sociale ulighed i sundhed, der trods mangeårig politisk
opmærksomhed er stigende. Begrebet ”Den sociale gradient” beskriver, at menneskers sundhed og livslængde er tæt
sammenhængende med social og uddannelsesmæssig status. Masteruddannelsen i Sundhedsfremme øger de
studerendes viden om denne problematik, herunder deres viden om socialt udsattes sundhedsudfordringer.
Uddannelsen kvalificerer til at kunne udføre kvalitative undersøgelser af social ulighed i sundhed og kunne planlægge
og iværksætte indsatser i forhold hertil.

Uddannelsen inddrager aktivt de studerendes praksiserfaringer og sigter mod projektarbejder i tæt tilknytning til
praksis. De studerende får færdigheder i at analysere og tilgå praksis ud fra en metodisk og videnskabsteoretisk
reflekteret tilgang.
Målet er at de studerende tilegner sig:
• Viden om sammenhænge mellem sundhed, sygdom og sociale vilkår
• Viden om sundhedsfremme i forskellige kontekster og med forskellige målgrupper
• Færdigheder og kompetencer i at kunne planlægge, forestå, vejlede og evaluere projekter vedr. tværsektoriel
og tværfaglig organisering af sundhedsfremme
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• Færdigheder og kompetencer i at kunne kritisk analysere sundhedsfremmetiltag ud fra en tværfaglig tilgang i
og på tværs af sektorer og institutioner

Den færdige master kan:
• Identificere og formulere problemer og problemstillinger i forbindelse med sundhedsfremme, sundhed,
ulighed i sundhed og socialt udsathed
• Anvende teoretisk viden og humanistiske og socialvidenskabelige metoder til at beskrive og analysere
problemerne
• Planlægge, lede/vejlede og evaluere sundhedsfremmetiltag
• Skriftligt, mundtligt og på andre måder formidle både problemstillinger og analyse- og evalueringsresultater
til andre professionelle og andre offentligheder
• Individuelt og sammen med andre bidrage til videnskabelse og professionalisering i sundhedsfremmefeltet, i
og på tværs af sektorer.

Masteruddannelsen giver de studerende følgende kompetenceprofil:

Viden:
• Viden om og forståelse af samfundsmæssige forhold som ramme for sociale og kulturelle vilkår og deres
betydning for sygdom og sundhed baseret på højeste internationale forskning
• Viden om sundheds- og socialpolitiske strategier i sundhedsfremme der indebærer flerstrengede
interventioner, lokalområdeindsatser samt borger- og bruger inddragelse
• Kendskab til de metoder hvormed historisk og aktuel folkesundhedsvidenskabelig viden er produceret
• Overordnet kendskab til sundhedsøkonomisk tænkning
• Viden om centrale problematikker i relationen mellem borger/bruger/ansat og myndighed/institution i
relation til sundhedsfremmeinterventioner

Færdigheder:
• Kan identificere problemstillinger i forholdet mellem på den ene side borger/bruger/ansat og på den anden
side myndigheder, institutioner og organisationer der har ansvar for sundhedsfremme
• Kan identificere problemstillinger der knytter sig til anvendelse af teknologier i sundhedsfremmearbejde og
forstå dem som komplekse og integrerede tekniske, ledelses-/styringsmæssige, organisatoriske og lærings/udviklingsproblematikker
• Kan anvende, vurdere og kritisk diskutere centrale teoretiske begreber om relationen mellem subjekt og
omverden og den betydning som denne relation har for sygdom og sundhed.
• Kan anvende og opstille humanistiske metoder til produktion af ny viden om ulighed i sundhed
• Kan analysere sundhedsrelevante interventioner, inddragelsestiltag og policydokumenter og herunder kritisk
reflektere funktioner og effekter af disse for arbejdet med sundhedsfremme
• Kan identificere og kritisk diskutere forskellige videnskabsteorier/metodologier og metoder i empirisk
forskning og undersøgelse af problematikker vedrørende sundhed og sundhedsfremme.
• Kan mundtligt og skriftligt formidle forskellige former for viden om sundhed og sundhedsfremme til fagfæller
og ikke-specialister
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Kompetencer:
• Kan tage ansvar for udvikling, ledelse, gennemførelse og evaluering af sundhedsfremmetiltag, -interventioner
og -projekter.
• Kan selvstændigt igangsætte og gennemføre tiltag til reduktion af ulighed i sundhed og borger/bruger
inddragelse i sundhedsfremme og tage professionelt ansvar herfor
• Kan planlægge og forestå projekter vedr. tværsektoriel og tværfaglig organisering af sundhedsfremme.
• Kan reflektere over egen rolle, position og subjektivitet i sundhedsfremmeinterventioner og tage ansvar for
egen faglig udvikling
• Kan vejlede, styre og udvikle sundhedsfremmestrategier i forvaltning, ledelse, institutioner, organisationer og
lokalsamfund, herunder kan deltage i videnskabelse i arbejdet og dermed bidrage til såvel egen individuelle
som arbejdsorganisationens/arbejdspladsens fortsatte læring, kvalificering og kompetenceudvikling

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

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

•
•
•
•

Bachelorgrad med sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Dansk
Kommunikation
Økonomi

Professionsbacheloruddannelser:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sygeplejerske
Professionsbachelor ernæring og sundhed
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Folkeskolelærer
Pædagog
Socialrådgiver
Psykomotorisk terapeut
Jordemoder

Diplomuddannelser:

• Sundhedsfaglige diplomuddannelser i Sundhedsfremme; Forebyggelse; Sundhedsformidling og klinisk
uddannelse; Professionspraksis
• Ernæringsfaglig diplomuddannelse i ernæring og sundhed
• Pædagogisk diplomuddannelse i kost, ernæring og sundhed
• Social formidling
• Socialt arbejde
• Den pædagogiske diplomuddannelse
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• Den sociale diplomuddannelse
Mellemlange videregående uddannelser:
Jf. Masterbekendtgørelsens §9, stk. 4 kan universitetet godkende optagelse af ansøgere, der ikke opfylder de
uddannelsesmæssige betingelser, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige
forudsætninger, som kan sidestilles hermed.
Ansøgere skal endvidere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. For
at erhvervserfaringen kan godkendes som relevant, skal ansøgeren have konkret erfaring med med sundhedsfremme,
forebyggelse eller rehabilitering.

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:
Undervisningen er organiseret i fire to-dages seminarer (fredag-lørdag) på modul 1-3. Seminarerne består af
holdundervisning (forelæsninger, øvelser og diskussioner) samt gruppearbejde. På Modul 4 er der et
problemformuleringsseminar i begyndelsen af semesteret, samt et midtvejsseminar. Resten af undervisningen udgøres
af projektvejledning i grupperne.
Undervisningsformen veksler mellem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplæg
Gruppearbejde
Case-arbejde
Individuelle studier
Gruppebaserede studier
Empiriske øvelser
Vejledning
Projektarbejde
Plenumdiskussioner

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

2. Uddannelsens forløb
2.1 Uddannelsens opbygning

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-point belagt og afsluttes med en eksamen. Alle
uddannelseselementerne er obligatoriske.
Masteruddannelsen består af følgende moduler:
•
•
•
•

Modul 1: Ulighed i sundhed: Sygdom og sundhed i samfundsmæssigt perspektiv
Modul 2: Ressourcemobilisering i sundhedsfremme: Interventioner og brugerperspektiver
Modul 3: Ledelse, intervention og samarbejde i sundhedsfremme
Modul 4: Masterprojekt
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Modul 1 skal være bestået for at kunne starte på modul 2.
Modul 1, 2 og 3 skal være bestået for at kunne aflægge prøve i masterprojektet.

2.2 Skematisk opbygning

Modul 4:
Masterprojekt

Modul 3:
Ledelse,
intervention og
samarbejde i
sundhedsfremme

Modul 2:
Ressourcemobilisering
i sundhedsfremme:
Interventioner og
brugerperspektiver

Modul 1:
Ulighed i sundhed:
Sygdom og sundhed i
samfundsmæssigt
perspektiv

Masterprojektet (15 ECTS)

Kurset:
Intervention, inddragelse
og samarbejde
(5 ECTS)

Kurset:
Analysemetoder,
metodologi og
videnskabsteori i
forskning i
sundhedsfremme (5
ECTS)

Projektarbejdet:
Projektarbejde i brugerinddragende
sundhedsfremmestrategier (10 ECT)

Kurset:
Ulighed i sundhed
(7,5 ECTS)

Valgkursus:
Ledelse, teknologi og
evaluering (5 ECTS) –
eller
Valgkurset på
Masteruddannelsen i
Projekt- og
Forandringsledelse (5
ECTS)
Valgkursus:
Rusmiddelpolicy og
skadesreduktion (5 ECTS)
eller
Sundhedsøkonomi,
forebyggelse,
kommunale og regionale
indsatser (5 ECTS)

Kurset:
Metoder og videnskabsteori
(7,5 ECTS)

Masteruddannelsen i Sundhedsfremme

2.3 Første modul

Formål
Formålet med modul 1 er, at den studerende opnår viden om socialvidenskabelige og humanvidenskabelige
perspektiver på ulighed i sundhed. Dvs. at fokus lægges på teoretiske begrebssætninger og kritiske refleksioner og
bearbejdninger af problematikken omkring den sociale ulighed i sundhed.
På modul 1 fokuseres på forskellige videnskabelige forståelser, der belyser problematikker vedr. ulighed i sundhed og
den sociale gradient, herunder socialepidemiologiske tilgange. Indholdsmæssigt rettes fokus
mod sociale forhold og kulturelle normers betydning for produktion, reproduktion og reduktion af ulighed i sundhed.
Problemstillinger knyttet til socialt udsattes sundhed inddrages.
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Undervisningen introducerer til grundlæggende videnskabsteoretiske retninger og til sociologiske teorier, der kan
anvendes i analysen af ulighed i sundhed. Der arbejdes med kvalitative empiriske metoder som den studerende tilegner
sig mhp. at kunne skabe ny viden om aspekter af problematikker vedr. ulighed i sundhed.
Modulet inddrager aktivt de studerendes professionelle erfaringer med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
med henblik på kritisk at reflektere forståelses- og vidensformer, der er indlejrede og implicitte heri.
Endvidere introducerer modulet til Problemorienteret projektlæring (PPL) og de studerende udarbejder design for
projektet på modul 2.

Den studerende skal tilegne sig følgende kompetencer:
• Overordnet kendskab til samfundsmæssige forhold som ramme for sociale og kulturelle vilkår og deres
betydning for sygdom og sundhed
• Kendskab til sammenhænge mellem kulturelle og sociale vilkår og sygdom og sundhed, herunder gældende
socialepidemiologisk forskning på området
• Forståelse af centrale begreber og teorier om relationen mellem subjekt og samfund og om betydningen af
denne relation for sygdom og sundhed.
• Kan producere kvalitativt empirisk materiale med henblik på analyse af ulighedsproblematikker i relation til
sundhed og sundhedsfremme
• Kan reflektere over egen rolle og position, både i eget professionelt arbejde med sundhedsfremme og i
relation til empiriproduktion.
• Kan reflektere over forskellige metoder og videnskabsteoretiske tilgange til at skabe viden om social ulighed i
sundhed.

Uddannelseselementer i modul 1
Modulet omfatter
• Kurset: Ulighed i sundhed (7,5 ECTS)
• Kurset: Metoder og videnskabsteori (7,5 ECTS)

Titel

Ulighed i sundhed

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

7.5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden
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• Have overordnet kendskab til samfundsmæssige forhold som
ramme for sociale og kulturelle vilkår og deres betydning for
sygdom og sundhed
• Have kendskab til sammenhænge mellem kulturelle og sociale
vilkår og sygdom og sundhed, herunder gældende
socialepidemiologisk forskning på området
• Færdig
Færdigh
heder
• Kan anvende centrale begreber og teorier om relationen
mellem subjekt og samfund til belysning af betydningen af
denne relation for sygdom og sundhed
• Kompetencer
• Kan reflektere over egen rolle og position, både i eget
professionelt arbejde med sundhedsfremme og i relation til
empiriproduktion.
• Kan reflektere over forskellige metoder og
videnskabsteoretiske tilgange til at skabe viden om social
ulighed i sundhed.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af holdundervisning (forelæsninger, diskussioner og
tekstbearbejdninger), samt gruppearbejde.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
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.
Prøveformer

Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Den normerede arbejdstid er 20 timer. Andre prøver kan derfor
forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Metoder og videnskabsteori

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus
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ECTS-normering

7.5 ECTS

• Viden
• Har overordnet kendskab til centrale videnskabsteoretiske
tilgange indenfor sundhedsfremme
• Har kendskab til centrale metoder indenfor kvalitativ metode,
herunder interviewmetoden
• Færdigheder

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan producere empirisk materiale med henblik på analyse af
forholdet mellem subjektet, sygdom og sundhed og sociale
processer i ulighed i sundhed
• Kompetencer
• Kan reflektere over forskellige metoder og
videnskabsteoretiske tilgange til at skabe viden om social
ulighed i sundhed
• Kan reflektere over egen rolle og position - såvel i eget arbejde
ifm. sundhedsfremme som i interaktionen i interview- og andre
feltforskningssituationer

Undervisnings- og arbejdsform

Der gennemføres praktiske øvelser i produktion af kvalitativt empirisk
materiale og begyndende analyse af materialet. Materialet og analysen
diskuteres og reflekteres videnskabsteoretisk.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling
godkendt af underviser.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 2.400 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: Ingen.
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2.4 Andet modul

Formål

Modul 2 har til formål at introducere til velfærdsstatslige forudsætninger professionelle/faglige og politiske
sundhedsfremmestrategier, der sigter mod ressourcemobilisering, inddragelse og involvering af borgere, brugere og
ansatte. Der kan være tale om sundhedsfremmetiltag i institutioner, organisationer, virksomheder og/eller lokalsamfund.
De studerende tilegner sig viden om sundhedsfremmestrategier som ’inddragelse’, ´demokrati´, ’empowerment’, ’social
læring’, ´settings´, ´social innovation´ og ’aktionsforskning’, og opnår færdigheder i kritisk at kunne reflektere
strategiernes implikationer for de ulighedsproblematikker, der var i fokus på modul 1. Fokus i modulet rettes mod at
give kendskab og evne til selvstændigt at kunne analysere problematikker i relation til borgeren/brugeren/den ansatte
som aktør og subjekt, samt i forhold til læring og forandring som centralt aspekt af sundhedsfremmearbejdet. Endvidere
opnår de studerende kendskab til sundhedsøkonomisk tænkning og dennes implikationer for det sundhedsfremmende
arbejde.

Den studerende specialiserer sig gennem valget mellem to kurser, enten Sundhedsøkonomi, forebyggelse, regionale og
kommunale indsatser eller Rusmiddelpolicy og skadesreduktion.
Modul 2 består af 10 ECTS-point projektarbejde, hvor de studerende arbejder med en selvvalgt problemstilling i
tilknytning til modulets tema. Projektarbejdet foregår i grupper. Hver projektgruppe tildeles en vejleder. Vejledningen
og andre projektunderstøttende aktiviteter foregår på seminarerne. Herudvoer kan den studerende vælge et af følgende
valgkurser (5 ECTS): Sundhedsøkonomi, forebyggelse, kommunale og regionale indsatser (5 ECTS) - eller Rusmiddelpolicy
og skadesreduktion (5 ECTS).

Undervisningen på det obligatoriske kursus Brugerinddragende sundhedsfremmestrategier fokuserer på at tilvejebringe
viden om forskellige sundhedsfremmestrategier, deres implementering og receptionen heraf i udvalgte ’settings’.

Den studerende skal tilegne sig følgende kompetencer på Modul 2:
• Overordnet kendskab til centrale strategier i sundhedsfremme
• Kunne forstå og anvende centrale teoretiske begreber om aktører, interaktion og læring i analyse af forholdet
mellem borgere/brugere og myndigheder, institutioner og organisationer
• Selvstændigt igangsætte og gennemføre et fagligt og tværfagligt projekt, der indebærer empirisk
undersøgelse af strategi, praksis og receptioner, læring/forandring i sundhedsfremme, i en selvvalgt kontekst
• Kunne analytisk reflektere aktør/subjekt-, sundheds- og samfundsteoretiske forståelse i relation til forskellige
typer af interventioner og strategier i sundhedsfremmearbejde, herunder deres mulighederne for at reducere
den sociale ulighed i sundhed
• Kunne reflektere metodologisk og videnskabsteoretisk over egen forskning, først og fremmest over egen
erkendelsesinteresse og forskerposition
• Kunne selvstændigt fremlægge og diskutere viden og egen videnskabelse

Den studerende skal tilegne sig følgende kompetencer på valgkurset Sundhedsøkonomi, forebyggelse, kommunale og
regionale indsatser:
• Have overordnet kendskab til sundhedsøkonomisk tænkning
• Have kendskab til kommunal og regional organisering og ansvarsområder
• Kunne analysere egen rolle som professionel og tage ansvar for egen faglig udvikling inden for regionale og
kommunale sundhedsfremme-initiativer
• Kunne forstå og anvende centrale teoretiske begreber om forebyggelse og sundhedsfremme og analytisk
kunne anvende disse i relation til regionale og kommunale sundhedsfremme indsatser
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Den studerende skal tilegne sig følgende kompetencer på valgkurset Undervisningen på valgkurset Rusmiddelpolicy og
skadesreduktion:
• Kunne analysere egen rolle som professionel og tage ansvar for egen faglig udvikling inden for
skadesreduktion
• Kunne håndtere iboende politiske, kulturelle, praktiske og etiske dilemmaer i interaktioner med borgere, når
rusmiddelbrug er en del af borgernes hverdag

Uddannelseselementer i modul 2
Modulet omfatter
• Projektarbejde i brugerinddragende sundhedsfremmestrategier (10 ECTS)
• Valgkurset: Sundhedsøkonomi, forebyggelse, kommunale og regionale indsatser (5 ECTS) - eller
• Valgkurset: Rusmiddelpolicy og skadesreduktion (5 ECTS)

Titel

Projektarbejde i b
brugerinddragende
rugerinddragende
sundhedsfremmestrategier

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden
• Viden om centrale sundhedsfremme-strategier fra lokalt til
velfærdsstatsligt niveau
• Viden om teoretiske begreber om aktører, interaktion og læring
i analyse af forholdet mellem borgere/brugere og
myndigheder, institutioner og organisationer i
sundhedsfremme
• Færdigheder
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag anvende teori og
empirisk materiale i en analyse af sundhedsfremmestrategier i
en samfundsmæssig og social praksis
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag kritisk reflektere
egen position og dennes betydning for analyse og fortolkning
af empiri og teori
• Kompetencer
• Kunne designe og bidrage til gennemførsel af videnskabeligt
baserede kvalitative undersøgelser indenfor
sundhedsfremmefeltet
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• Mundtligt og skriftligt kunne formidle viden om sundhed og
sundhedsfremme.
• Som supplement til ovenstående læringsmål, indgår følgende i
bedømmelsen:
• Relevans og præcision i problemidentifikation og
problembeskrivelse
• Anvendelse af teoretisk perspektiv og begreber
• Anvendelse af empirisk materiale
• Metodologiske overvejelser relateret til de foregående punkter
• Graden af selvstændige og kritiske overvejelser og analytisk
kvalitet

Undervisnings- og arbejdsform

Projektet udarbejdes i grupper. Projektopgaven rummer en valgfri og
selvstændig formulering af et problem, der eksemplarisk belyser
modulets indhold. Emnerne for projektarbejdet vælges af den
studerende inden for de emner og temaer, som er fastsat for
studiearbejdet i modulet. Projektarbejdet skal gennemføre en empirisk
analyse med anvendelse af enten primært eller sekundært empirisk
materiale og et relevant teoretisk begrebsapparat formidlet i en
projektrapport, der struktureres på følgende måde:
•
•
•
•
•
•

Argumentation for og valg af problemstillinger
Eksisterende viden indenfor området
Valg af teori, metode og sekundære datakilder
Analyse af empirisk materiale
Konklusion og diskussion
Evt kort perspektivering

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.

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 2 til 5 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 69.600 og maksimum 100.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 100.800 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 163.200 antal
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tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 163.200 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.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Egne noter.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Sundhedsøkonomi, forebyg
forebyggelse,
gelse, regionale og kommunale
indsatser

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden
• Have overordnet kendskab til sundhedsøkonomisk tænkning
• Have kendskab til kommunal og regional organisering og
ansvarsområder samt til overgangene herimellem

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Have forståelse for begreber om forebyggelse og
sundhedsfremme praktisk og teoretisk
• Færdigheder
• Kunne vurdere og reflektere over rationalerne bag ved hhv.
forebyggelses- og sundhedsfremme initiativer og indsatser
• Kunne anvende en kritisk refleksion og analyse via
forebyggelses- og sundhedsfremme som begreber og som
praksis i forskellige kontekster og kulturer
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• Kompetencer
• Kunne analysere egen rolle som professionel og tage ansvar for
egen faglig udvikling inden for regionale og kommunale
sundhedsfremme-initiativer
• Kunne anvende centrale teoretiske begreber om forebyggelse
og sundhedsfremme i relation til analyser af regionale og
kommunale sundhedsfremme initiativer og indsatser

Undervisnings- og arbejdsform

Kursets læringstemaer fordeler sig indenfor de regionale og kommunale
indsatsområder. Der vil være fokus på organisering af og
ansvarsfordeling mellem de to sektorer og på overgangene herimellem i
et sundhedsfremmende perspektiv. Kurset bidrager til nuanceret og
kritisk refleksion over forebyggelse og sundhedsfremme i teori og
praksis. Forebyggelse og sundhedsfremme ses her både som indsatser
rettet mod den enkelte borger, og som indsatser rettet mod
samfundsrelaterede problemstillinger. På kurset arbejdes med
forebyggelse og sundhedsfremme som konkrete, afgrænsede indsatser,
og som grundlæggende tilgange og forståelser. Politiske, kulturelle,
praktiske og etiske dilemmaer vil løbende blive analyseret og diskuteret
på kurset.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i synopsis udarbejdet
af gruppen.

Prøveformer

Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige
produkt og et oplæg fra hver af de studerende på maksimalt 5
min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:
2 studerende mindst 7.200 og højst 12.000 tegn inkl.
mellemrum.
3 studerende mindst 9.600 og højst 14.400 tegn inkl.
mellemrum.
4 studerende mindst 12.000 og højst 16.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 40 minutter.
Ved 3 eksaminander 50 minutter.
Ved 4 eksaminander 60 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
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Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Rusmiddelpolicy og skadesreduktion

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden
• Have viden om narkotika- og alkoholpolitik i et
samfundsmæssigt, institutionelt og individuelt perspektiv.
• Have viden om policy inden for narkotika- og alkoholområdet.
• Have forståelse for begrebet skadesreduktion teoretisk og
praktisk
• Færdigheder
• Kunne vurdere og reflektere over rationalerne bag ved
narkotika- og alkoholpolitik og -policy
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kunne anvende en kritisk refleksion og analyse over
skadesreduktion som begreb og som praksis i forskellige
kontekster og kulturer
• Kunne reflektere over de etiske og moralske implikationer af
rusmiddel policy og skadesreduktions strategier i teori og
praksis
• Kompetencer
• Kunne analysere egen rolle som professionel og tage ansvar for
egen faglig udvikling inden for skadesreduktion
• Kunne håndtere iboende politiske, kulturelle, praktiske og
etiske dilemmaer i interaktioner med borgere, når
rusmiddelbrug er en del af borgernes hverdag

Undervisnings- og arbejdsform

Kursets læringstemaer fordeler sig indenfor rusmiddelfeltets
indsatsområder. Der vil være fokus på ligheder, forskelle og
modsætninger mellem såvel indsatsområderne som mellem stof- og
alkoholpolitik og –policy. Kurset bidrager til nuanceret og kritisk
refleksion over rusmiddel-policy og skadesreduktion i teori og praksis.
Skadesreduktion ses her både som indsatser rettet mod den enkelte
borger, og som indsatser rettet mod samfundsrelaterede
problemstillinger. På kurset arbejdes med skadesreduktion som
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konkrete, afgrænsede indsatser, og som grundlæggende tilgang og
forståelse af borgere, der har rusmiddelbrug som en del af hverdagen.
Politiske, kulturelle, praktiske og etiske dilemmaer vil løbende blive
analyseret og diskuteret på kurset.
Der arbejdes og undervises under kurset på følgende måder:
•
•
•
•

Oplæg
Forelæsninger
Plenumdiskussioner
Cases

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i synopsis udarbejdet
af gruppen.

Prøveformer

Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige
produkt og et oplæg fra hver af de studerende på maksimalt 5
min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:
2 studerende mindst 7.200 og højst 12.000 tegn inkl.
mellemrum.
3 studerende mindst 9.600 og højst 14.400 tegn inkl.
mellemrum.
4 studerende mindst 12.000 og højst 16.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 40 minutter.
Ved 3 eksaminander 50 minutter.
Ved 4 eksaminander 60 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

2.5 Tredje modul
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Formål
Modul 3 har som overordnet formål at kvalificere de masterstuderende til på videnskabeligt grundlag at varetage
sundhedsfremmende initiativer med henblik på reduktion af den sociale ulighed i sundhed. Modulet fokuserer derfor
dels på metoder til intervention, inddragelse og tværprofessionelt/tværsektorielt samarbejde i sundhedsfremmefeltet
og dels på, hvordan sundhedsfremmeprojekter må tænkes i relation til politiske, institutionelle og ledelsesmæssige
betingelser. Modulet forbereder endvidere de studerende på at gennemføre en videnskabelig kritisk analyse
(masterprojektet) af sundhedsfremmetiltag, -politikker og -projekter.
Modul 3 giver viden om og forståelse for centrale interventionsformer og metoder til brugerinddragelse og samarbejde i
sundhedsfremme. Endvidere giver modulet viden om og forståelse for betydningen af ledelse, organisering og
kvalitetsudvikling af arbejdet med sundhedsfremme. De studerende bliver kvalificeret til at foretage kritiske analyser af
interventioner, projekter og policy-dokumenter på sundheds fremmefeltet og til at analysere betingelserne herfor.
Modulet sigter mod at kvalificere den studerende til at indgå aktivt, kritisk og reflekteret i konkrete ud
viklingsprojekter i relation til sundhedsfremme, hvorfor modulet forbereder de studerende på en videnskabelig kritisk
analyse (masterprojektet) af sundhedsfremmetiltag og projekter.

Målet er at den studerende:
• Har kendskab til de politiske, institutionelle og ledelsesmæssige muligheder og betingelser for
sundhedsfremmearbejdet
• Har overordnet kendskab til samarbejdsformer indenfor sundheds- og sundhedsfremmerelaterede
institutioner og settings samt til udfordringer og muligheder i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
• Forstår og kan anvende centrale teoretiske begreber om intervention, inddragelse og samarbejde i relation til
viden om sundhedsfremmestrategier
• Har kendskab til og forstår forudsætninger for, muligheder og betingelser i forbindelse med inddragelse af ny
teknologi i arbejdet med sundhed og sundhedsfremme
• Kan arbejde med - og forstå betydningen af - intervention, evaluering, inddragelse og samarbejde i arbejdet
med sundhedsfremme
• Kan skitsere og udvikle interventioner, inddragende tiltag og samarbejde med afsæt i teoretisk viden herom
• Kan udarbejde et forskningsdesign, som omfatter
◦ Problemidentifikation og -beskrivelse
◦ Teoretiske forforståelser
◦ Indledende metodologiske overvejelser
◦ Skitse til design af den empiriske undersøgelse
◦ Metodologiske og videnskabsteoretiske begreber og refleksioner.
Uddannelseselementer i modul 3
Modulet omfatter
• Kurset: Intervention, inddragelse og samarbejde (5 ECTS)
• Kurset: Analysemetoder, metodologi og videnskabsteori i forskning i sundhedsfremme (5 ECTS)
• Valgkurset: Ledelse, teknologi og evaluering (5 ECTS) – eller et valgkursus udbudt af Masteruddannelsen i
Projekt- og Forandringsledelse (5 ECTS)

Titel

Intervention, inddragelse og samarbejde

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus

ECTS-normering

5 ECTS
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• Viden
• Har kendskab til centrale interventionsformer og metoder til
brugerinddragelse i sundhedsfremme og forståelse for deres
implikationer i specifikke kontekster
• Har kendskab til samarbejdsformer indenfor sundheds- og
sundhedsfremmerelaterede institutioner og settings samt til
udfordringer og muligheder i tværsektorielt samarbejde
• Færdigheder

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kunne forstå og anvende centrale teoretiske begreber om
intervention, inddragelse og samarbejde i relation til viden om
sundhedsfremmestrategier i udvalgte kontekster
• Kompetencer
• Kunne forstå og arbejde med betydningen af intervention,
inddragelse og samarbejde i arbejdet med sundhedsfremme
• Kunne planlægge og udvikle interventioner, inddragende tiltag
og samarbejde med afsæt i teoretisk viden herom

Undervisnings- og arbejdsform

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

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling
godkendt af underviser.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 12.000 og
maksimum 16.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Analysemetoder, metodologi og videnskabsteori i forskning i
sundhedsfremme

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus
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ECTS-normering

5 ECTS

• Viden
• Har kendskab til forskellige projektdesign i sundhedsfremmeanalyser
• Har viden om videnskabsteoretiske begreber og metodologi
• Færdigheder
• Kan identificere og formulere relevante problemstillinger inden
for sundhedsfremmefeltet
• Kan anvende begreber og metoder til at analysere
problemstillinger inden for sundhedsfremmefeltet
• Kompetencer

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kan selvstændigt udarbejde et realistisk gennemførligt
projektforslag indenfor sundhedsfremme med dertil hørende
problemstilling placeret videnskabsteoretisk og med et
velbegrundet design.
• Som supplement til ovenstående læringsmål indgår følgende i
bedømmelsen
• Sikker viden om , indsigt i og overblik over det faglige
genstandsområde
• Problemstilling sikker formuleret, begrundet og afgrænset.
Valg og fravalg reflekteret.
• Teoretiske og metodologiske overvejelser sikkert formuleret og
begrundet.
• Design sandsynliggjort og sikkert metodologisk og
videnskabsteoretisk begrundet og reflekteret.
• Selvstændig og sikker mundtlig formidling

Undervisnings- og arbejdsform

De studerende udarbejder en synopsis i grupper. Synopsissen
præsenterer metodologiske og videnskabsteoretiske refleksioner i
relation til et selvvalgt emne med relation til modulets tema.
Arbejdet med synopsissen løber over modulets to sidste seminargange
Synopsissen kan danne udgangspunkt for masterprojektet.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i synopsis udarbejdet
af gruppen.
Prøveformer
Grupperne kan bestå af 2 til 5 studerende.
Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige
produkt og et oplæg fra hver af de studerende på maksimalt 5
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min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Omfangskravene for det skriftlige produkt er som følger:
2 studerende mindst 9.600 og højst 16.800 tegn inkl.
mellemrum.
3 studerende mindst 9.600 og højst 16.800 tegn inkl.
mellemrum.
4 studerende mindst 9.600 og højst 16.800 tegn inkl.
mellemrum.
5 studerende mindst 9.600 og højst 16.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 25 minutter.
Ved 3 eksaminander 30 minutter.
Ved 4 eksaminander 35 minutter.
Ved 5 eksaminander 40 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Ledelse, teknologi og evaluering

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Har kendskab til betydningen af ledelses-, teknologi- og
evalueringsformer i sundhedsfremmearbejde
• Har kendskab til centrale teoretiske begrebssætninger af
institution og styring
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• Har viden om og forstår muligheder og betingelser i
forbindelse med inddragelse af ny teknologi i arbejdet med
sundhed og sundhedsfremme
• Færdigheder
• 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 supplement til ovenstående læringsmål indgår i
bedømmelsen følgende 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
• 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.

Prøveform
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.
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2.6 Fjerde modul

Formål
Masterprojektet aflægges i modul 4 og har til formål at afrunde, evaluere og dokumentere masteruddannelsen som
et lærings-, kvalificerings og kompetenceudviklingsproces og videre at udforske problematikker vedrørende
sundhedsfremme, som indebærer analyse, teoretisk og videnskabsteoretisk refleksion – belyst med perspektiver fra de 3
foregående modulers fagligheder.
Masterprojektets genstandsfelt er sundhedsfremme som social, kulturel, institutionel, tværinstitutionel og/eller politisk
praksis.

Den studerende skal tilegne sig følgende kompetencer:
•
•
•
•
•

Kunne problemidentificere og problembeskrive indenfor sundhedsfremmefeltet
Kunne udvælge og begrunde teori og teoretiske begreber
Kunne udvælge og tilrettelægge et metodologisk undersøgelsesdesign og kritisk reflektere dette
Kunne indsamle og fortolke empirisk materiale
Kunne skitsere strategier, interventioner eller andre tiltag med henblik på problemløsning indenfor
sundhedsfremmefeltet
• Kunne demonstrere selvstændighed, overblik og dybde i fagligheden
Uddannelseselementer i modul 4
Modulet omfatter
• Masterprojektet

Titel

Masterprojekt

Seneste ændring

1.8.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Masterprojekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden
• Viden om og international forskningsbaseret forståelse for
anvendelse af teori og begreber om sundhedsfremme som
social, kulturel, institutionel, tvær-institutionel og/eller politisk
praksis.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om og forståelse for at kunne anvende videnskabsteori
og metodologi i analyser af et selvvalgt problemfelt i
sundhedsfremme som social, kulturel, institutionel,
tværinstitutionel og/eller politisk praksis.
• Færdigheder
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over
problemidentifikation og problembeskrivelse i relation til

23

sundhedsfremme som social, kulturel, institutionel,
tværinstitutionel og/eller politisk praksis.
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag udvælge og
begrunde teori og teoretiske begreber
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over
udvælgelsen og tilrettelæggelsen af et metodologisk design og
indsamle adækvat empiri til problembearbejdelse
•
• Kompetencer
• Kunne styre og udvikle komplekse og uforudsigelige
arbejdssituationer
• Kunne foreslå og skitsere strategier, interventioner eller tiltag
med henblik på fremtidig problemløsning på et videnskabeligt
grundlag
• Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre tværfagligt
samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
• Kunne tage ansvar for egen faglig udvikling indenfor
sundhedsfremme
•
• Som supplement til ovenstående læringsmål indgår følgende i
bedømmelsen:
• Relevans og præcision i problemidentifikation,
problembeskrivelse og udkast til problemløsning
• Anvendelse af teoretisk perspektiv og begreber
• Anvendelse af empirisk materiale
• Metodologiske overvejelser relateret til de foregående punkter
• Graden af selvstændige og kritiske overvejelser og analytisk
kvalitet

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.

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
masterafhandlingen og den enkelte studerendes mundtlige
præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
masterafhandlingen og den mundtlige præstation.
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Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for masterafhandlingen er:
For 1 studerende minimum 100.800 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 122.400 og maksimum 151.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 132.000 og maksimum 172.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 132.000 og maksimum 172.800 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 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.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.

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

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

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

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

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

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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