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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 2021, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1.
september 2021 – 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 Plan, By og Proces er:
Fagmodulet i Plan, by og proces har til formål, at kvalificere den studerende til at varetage analyse- og planopgaver for
kommuner, regioner, statslige og andre offentlige myndigheder, byudviklingsselskaber, byfornyelsessekretariater,
boligselskaber, private rådgivere, sociale entreprenører samt forskningsinstitutioner. Der sigtes imod opnåelse af en
bred forskningsbaseret viden om feltet, hvor den studerende opnår en grundlæggende forståelse for forskellige faglige,
teoretiske og metodiske tilgange til studiet af Plan, By og Proces.
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen §3 giver fagmodulet den studerende viden, færdigheder og
kompetencer inden for
Viden
• Grundlæggende viden om fagets genstandsfelter og faglige traditioner
• Viden om, hvorledes man inden for faget Plan, By og Proces strukturerer faglige problemstillinger og
producerer viden fra et planfagligt perspektiv
Færdigheder
• Færdigheder i at analysere og identificere forskellige vidensperspektiver på Plan, By og Proces
• Færdigheder i at vurdere og anvende relevante teorier, metoder og begreber til studiet af problemstillinger i
Plan, By og Proces-feltet
• Færdighed i at analysere selvvalgte problemstillinger
• Færdigheder i at formidle Plan, By og Proces-problemstillinger, samt teoretiske perspektiver og analyser heraf
til både fagfæller, samarbejdspartnere og ikke-specialister
Kompetencer
• Kompetence til at kunne identificere, formulere og analysere problemstillinger indenfor Plan, By og Procesområdet
• Kompetence til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med relevante aktører på Plan, By og Procesfeltet med en professionel tilgang
• Gennem studiearbejdet skal den studerende opnå kendskab til og kunne anvende samfundsvidenskabelige og
designvidenskabelige planlægningsteorier og planlægningsparadigmer, og hvordan disse omsættes til analyser
og design af planer og processer inden for følgende planfelter:
◦ Byplanlægning, regionsplanlægning og mobilitetsplanlægning
◦ Byfornyelse, udvikling af boligområder og lokalsamfundsarbejde
• Den studerende skal opnå indsigt i de komplekse sociale, politiske, kulturelle, økonomiske og teknologiske
kræfter og systemer, der former rammebetingelserne for planprocessen, og kunne omsætte denne viden til
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planstrategier og til procesdesign for inddragelse af forskellige aktører, interessenter og
hverdagslivserfaringer, som forudsætning for en bæredygtig planlægning
• Den studerende skal desuden opnå indsigt i de lovgivningsmæssige rammer for planlægningen og beherske
centrale samfundsvidenskabelige og designvidenskabelige metoder og planfaglige redskaber, herunder designog visualiseringsteknikker, der indgår i planer og planprocesser.

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 Planlægning og Geografi
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for TekSam Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægning.

1.6 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under Det Teknisk-videnskabelige og Det Samfundsvidenskabelige hovedområde.

2. Uddannelsens forløb
2.1 Uddannelseselementer

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS, og består af følgende uddannelseselementer:
ét projekt samt fagmodulkurserne 1-4
Fagmodulprojekt:
• Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces (15 ECTS)
Fagmodulkurser 1-3:
• Fagmodulkursus 1:Byliv og byplanlægning – introduktion til det urbane (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 2: Planlægningsteori og paradigmer (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 3: Feltkursus og feltmetoder i det urbane (5 ECTS)
Fagmodulkurser 4 udbydes i 3 varianter:
• Fagmodulkursus 4a/7: Videregående samfundsvidenskabelig metode (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig analysestrategi (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 4c:Byens materialiteter og teknologier (5 ECTS)
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Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger ét samfundsvidenskabeligt
fagmodul skal vælge kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi (4b).
Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, som vælger to samfundsvidenskabelige
fagmoduler i sin bacheloruddannelse, skal gennemføre kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi(4b) samt vælge
ét af kurserne: - Videregående samfundsvidenskabelig metode(4a) eller - Byens materialiteter og teknologier (4c).

Titel

Fagmodulprojekt i Plan, By og Proces

Oversættelse af titel

Subject module project in Plan, town and process

Seneste ændring

2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Indsigt i vidensperspektiver på Plan, By og Proces i forhold til
en eksemplarisk problemstilling
• Færdighed i at formulere og analysere en problemstilling i
relation til Plan, By og Proces

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at forstå og anvende relevante teorier og metoder i
relation til den valgte problemstilling inden for Plan, By og
Proces
• Kompetence til at kunne analysere, diskutere og perspektivere
det udvalgte genstandsfelt i forhold til relevante teorier og
metoder
• Kompetence til at kunne formidle indholdsmæssige resultater
og udfordringer i projektarbejdet til fagfæller
• Kompetence til at kunne evaluere procesforløbet i
projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Den studerende skal gennem projektarbejdet gøre erfaringer med
selvstændigt at formulere og analysere problemstillinger i relation til
Plan, By og Proces.

Projektskrivning og vejledning
Projektet udarbejdes i grupper.

Aktiv tilfredsstillende deltagelse i den interne evaluering.
Forud for den interne evaluering fremsender projektgruppen et
foreløbigt projektudkast på min. 24.000 tegn inkl. mellemrum og
maksimalt 48.000l tegn inkl. mellemrum, samt forbereder mundtlig
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
feedback til opponentgruppen.
Studerende, der er ikke deltager i interne evaluering f.eks. pga. sygdom
eller lignende, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback til
opponentgruppen og egen vejleder. Den skriftlige feedback skal være på
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minimum 2.400 antal tegn inkl. mellumrum og må have et omfang på
maksimalt 4.800 antal tegn inkl. mellemrum. Den skriftlige feedback
godkendes af kursusansvarlig eller gruppens vejelder.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår
individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant
for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt
oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De
individuelle oplæg efterfølges af en samtale mellem de
studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapportens faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveformer

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 72.000-96.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 108.000-144.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 144.000-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 180.000-240.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 216.000-240.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 60 minutter.
Ved 3 eksaminander 75 minutter.
Ved 4 eksaminander 90 minutter.
Ved 5 eksaminander 105 minutter.
Ved 6 eksaminander 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
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Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Fagmodulkursus 1: Byliv og byplanlægning –
introduktion til det urbane

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Eksemplarisk og praktisk indsigt i byliv og byplanlægning med
særligt fokus på byens mangfoldighed, samspillet mellem
mennesker, materialitet og teknologier samt
planlægningsfeltets interessekonflikter
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• At kunne analysere byrum, urbane teknologier og
planlægnings-problemstillinger via teorier og metoder knyttet
til faget
• Kompetencer: At anvende konkrete plan- og designværktøjer til
analyse af planproblemstillinger og design af byrum og
byplaner

Overordnet indhold

Med udgangspunkt i historiske og aktuelle byspørgsmål og
planlægningsproblemstillinger arbejdes der med forskellige tilgange til
forståelse af byens udvikling
OBS: Der kan være enkelte kursusgange, der undervises på engelsk.

Formålet med dette kursus er, at skabe et læringsrum, hvor alle deltagere
(studerende og undervisere) bidrager aktivt. Vi ønsker at opbygge et
sprog om begreberne og fænomenerne plan, by og proces, samt fremme
de studerendes selvstændige kritiske tænkning. Dette er følgelig årsagen
til at kurset er eksperimenterende i sin form; at der er opstillet
undervisningsdogmer, som sigter mod at formidle undervisningsstoffet
og -temaet på en måde, der tiltaler flere indlæringskompetencer; og
deltagelsesdogmer, hvor de studerende deltager aktivt i undervisningen.
Undervisnings- og arbejdsform

Hver kursusgang rummer i forskelligt omfang:
• Film, billeder, musik, poesi eller tegneserier, som del af
formidlingen.
• Planlægningseksempler og cases, der viser hvordan man kan
”se” temaet i den måde byen er planlagt på.
• Minimum én øvelse, der visualiserer eller tydeliggør
kursusgangens tema (fx kortlægning, spil, kreativ skrivning,
tegning, billedleg, diagrammering, løs et dilemma etc.).
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• Maksimum 50 siders pensum.
• En viderebygning af læsningen.

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 være til stede minimum 75 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere 1 individualiseret
gruppesynopsis med bundet og udtrukket emne, der omhandler
temaerne fra mindst to kursusgange. De studerende skal
endvidere deltage i det afsluttende fremlæggelsesseminar, hvor
indholdet af synopsen diskuteres..
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Titel

Fagmodulkursus 2: Planlægningsteori og paradigmer

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Kritisk og kvalificeret indsigt i forskellige planlægningsteorier
og -paradigmer og i planfaglige problemstillinger
• Færdighed i at identificere og diskutere centrale
problemstillinger indenfor planlægningsfeltet

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at formidle viden om centrale problemstillinger
indenfor planlægningsfeltet
• Kompetence i at kunne indgå i fagligt samarbejde
• Kompetence i at kunne vurdere og kommentere fagfællers
faglige præstationer
• Kompetence til at analyserer konkrete planlægningscases og
vurdere planlægningsgrundlaget, planprocessen i forhold til
teoretiske paradigmer og teoridannelser
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• Kompetence til at vurdere infrastruktur og tekniske
planløsningers samspil med sociale og bymæssige
problemstillinger
• Kompetence til at vurdere tekniske planværtøjers styrker og
begrænsninger for at specifikke planopgaver

De studerende trænes i systematisk kritisk refleksion omkring forskellige
planlægningsteorier og paradigmer i forhold til at forstå og analysere
planlægningens vilkår og som afsæt for implementering af strategisk og
konkret planlægning på forskellige niveauer.
Overordnet indhold

Kurset skaber en teoretisk horisont, hvor byudvikling og
planlægningsstrategier og forståelser kan placeres i en historisk, politisk,
institutionel og vidensmæssig kontekst.
OBS: Der kan være enkelte kursusgange, der undervises på engelsk.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger, øvelsesgange, studenterpræsentationer
og afsluttes med paneldebat

Prøveform
Gruppebaseret eller individuel skriftlig hjemmeopgave i en
selvvalgt problemstilling.
Gruppeopgaver skal være individualiseret.
Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-6
studerende.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal for:
- 1 studerende have et omfang på 14.400-28,800 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 14.400-28,800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 16.800-33,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 16.800-33,600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 19.200-38,400 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 19.200-38,400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed
på 5 dage inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil fremgå
af study.ruc.dk.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
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Titel

Fagmodulkursus 3: Feltkursus og feltmetoder i det
urbane

Seneste ændring

2021

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om:
• Viden om metoder og feltarbejde
• Viden om feltarbejdets relationer til og brugbarhed i
planlægning
• Viden om metoder i visualisereing og repræsentation af
feltundersøgelser
• Færdigheder indenfor:
• Færdighed i at designe, anvende og kritisk reflektere over
feltarbejdsmetoders egnethed i en international kontekst

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at identificere, anvende og kritisk reflektere over
sammenhængen mellem teoretiske og metodiske valg og
resultater indenfor planlægningsfeltet
• Færdighed i at forstå og analysere planlægningsforudsætninger
i en ikke dansk sammenhæng
• Færdigheder til at designe og visualisere resultater til oplysning
for den bredere offentlighed
• Kompetencer til:
• Kompetence til at kunne designe og anvende en eller flere
relevante feltmetodiske tilgange til belysning af en
problemstilling indenfor planlægningsfeltet
• Kompetence til at kunne reflektere over og diskutere centrale
tilgange til vidensproduktion på planlægningsfeltet
• Kompetence til at producere visualisering og repræsentation af
en konkret problemstilling og dens resultater

Kurset introducerer til metodetriangulering og forskellige metodiske
tilgange indenfor feltarbejdet, dets planlægning og gennemførelse.
Overordnet indhold

Endvidere arbejdes der med tilgange til repræsentation som
gennemføres via øvelser med henblik på at styrke den studerendes evne
til at præsentere feltarbejdet.
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Den studerende præsenteres ligeledes for forskellige perspektiver på den
pågældende kontekst kurset foregår i, gennem læsning af relevant
teoretisk og empirisk litteratur

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger, gruppearbejde, designarbejde og feltophold

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse forstås:
• Deltagelse i forberedelsesarbejde ved forkurset
• Deltagelse i feltarbejde udenfor Danmark

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv 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 tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere en skriftlige og
mundtlige opgavebesvarelser (præcise antal fastsættes af
kursusansvarlige ud fra en faglig vurdering af den enkelte
studerendes emne) og deltage i et tilsvarende antal
feedbackgrupper.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Titel

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående
samfundsvidenskabelig metode med 48-timers
eksamen

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in 48-hour
examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.
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• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående
samfundsvidenskabelig metodekursus med skriftlig
eksamen

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in written
examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.
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Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 19.200 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.
Prøveformer
Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående
samfundsvidensakbelig metodekursus med skriftlig
opgave samt mundtlig poster-eksamen

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in written
assignment plus poster examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus
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ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en bunden opgave (det
skriftlige produkt) samt en poster (størrelse: to A2-sider eller
tilsvarende) begge udarbejdet af gruppen.
De studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveformer

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 20 minutter.
Ved 3 eksaminander 30 minutter.
Ved 4 eksaminander 40 minutter.
Ved 5 eksaminander 50 minutter.
Ved 6 eksaminander 60 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
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Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående
samfundsvidenskabelig metodekursus med stedprøve

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in invigilated
examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig stedprøve i opgave(r) stillet af
kursusansvarlig.

Prøveformer

Stedprøvens varighed er 4 timer.
Tilladte hjælpemidler ved stedprøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
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Titel

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående metodekursus
med portfolio og obligatoriske præsentationer

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in portfolio and
mandatory presentations

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

De studerende skal afholde 2 præsentationer i løbet af kurset. De
studerende får feedback på præsentationerne. Det er en forudsætning for
at gå til eksamen, at den studerende har afholdt præsentationerne i
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen forbindelse med undervisningsforløbet. Hvis den studerende er
forhindret i at holde de mundtlige oplæg i første omgang, skal den
studerende holde de mundtlige oplæg senere i kursusforløbet for at
kunne deltage i eksamen.

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.

Prøveformer

Portfolioen består af 2 til 4 produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på
12.000-31.200 tegn inkl. mellemrum..
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
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illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets
hjemmeside.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4a/7: Videregående
samfundvidenskabelig metodekursus med portfolio

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in portfolio

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Prøveformer

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
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Portfolioen består af 2 til 4 produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, feedback,
refleksion, skriftlige opgaver, wiki-bidrag, lydproduktioner og
visuelle produktioner. Udfærdigelsen af produkterne kan være
underlagt tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på
12.000-31.200 tegn inkl. mellemrum..
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på universitetets
hjemmeside.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på universitetets hjemmeside.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4b/8: Samfundsvidenskabelig
Analysestrategi

Oversættelse af titel

Subject module course 4b: Social Science Analysis Strategy

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden om og kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige
analysestrategier.
• Færdigheder:
Færdighed i at udarbejde analysestrategi.
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• Færdighed i at reflektere over videnskabelige
vurderingskriterier, herunder gennemførelsens kvalitet og
analysens struktur og transparens.
• Kompetencer:
Kompetence til at evaluere konsekvenserne af de analytiske
valg.

Overordnet indhold

Kurset indeholder først en introduktion til forskellige
samfundsvidenskabelige analysestrategier. Formålet er at belyse og give
indsigt i, hvordan man kommer fra problemstilling, valg af teori og
empiri til udarbejdelse af en stringent, systematisk og reflekteret
analysestrategi. Dernæst en diskussion af hvordan empirisk materiale
organiseres og systematiseres, med mulighed for at specialisere sig
indenfor forskellige analysestrategiske retninger.Det anbefales at
studerende tager kurset parallelt med bachelorprojektet.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en poster (AO 841 mm*
1189 mm) udarbejdet af gruppen.
Ved den mundtlige prøven tages der udgangspunkt i de
studerendes produkt(er) 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.
Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.

Prøveformer

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 15 minutter.
Ved 3 eksaminander 20 minutter.
Ved 4 eksaminander 25 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlig prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 19.200
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Fagmodulkursus 4C. Byens materialiteter og
teknologier

Seneste ændring

2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om:
• byens historie i et teknologisk, socialt, politisk og økonomisk
perspektiv.
• sammenhænge mellem de politiske, sociale, økonomiske,
teknologiske og materielle aspekter af byplanlægningen.
• aktuelle faglige problemstillinger knyttet til byens
materialiteter og teknologier, herunder arkitektur, design og
infrastruktur.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder indenfor:
• kritisk tænkning og metoder til at analysere og formidle
aktuelle bymæssige udfordringer.
• Kompetencer til:
• at forstå, registrere, formidle og diskutere sammenhænge
mellem politiske, sociale, økonomiske, teknologiske og
materielle aspekter af byplanlægningen.
• anvendelse af tekniske planværktøjer, GIS og modelværktøjer
til analyse, præsentation og diskussion

Overordnet indhold

Med udgangspunkt i et fokus på byens materialiteter og teknologier
arbejdes der med at udvikle en kritisk, konceptuel forståelse af byen i et
teknologisk, designmæssigt, socialt og politisk perspektiv.
Kurset behandler aktuelle dagsordner indenfor eksempelvis mobilitet og
infrastruktur, arkitektur og design, bolig, bæredygtighed og
klimatilpasning, køn og krop, big data, sikkerhed, overvågning og
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demokrati igennem teoretiske diskussioner og perspektiver fra praksis
som udgangspunkt for de studerendes eget arbejde og diskussioner.

Kurset indledes med en forelæsning og efterfølgende ekskursion, og
afvikles derudover som en kombination af forelæsninger, diskussion og
workshop.
Undervisnings- og arbejdsform

Hver kursusgang er en introduktion til et tema indenfor kursets
overordnede ramme, og består af:
• Forelæsning med fokus på en kritisk, teoretisk forståelse • Oplæg med
et eksempel fra praksis m. efterfølgende diskussion • Workshop –
udarbejdelse af produkt til portfolio

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.
Portfolioen består af 5 skriftlige produkter, som helt eller
delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.

Prøveformer

Portfolioen skal have et omfang på 12.000-19,200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

2.2 Studiemæssige bindinger
2.3 Anbefalede faglige forudsætninger
Det anbefales, at den studerende kan læse videnskabelige tekster på engelsk.
Den studerende anbefales at tage fagmodulkursus 1 og fagmodulkursus 2 forud for eller samtidig med Fagmodulkursus
3. Den studerende anbefales, at følge Fagmodul 2, Fagmodul 3 og fagmodulprojektet i samme semester, da dette vil give
den studerende det mest sammenhængende forløb både fagligt, pædagogisk og socialt.
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3. Overgangsregler
3.1 Overgangsregler
Studernede som har gennemført ”Fagmodulkursus 4c: Byliv og byplanlægning – introduktion til det urbane (5 ECTS)”
skal ikke følge ”Fagmodulkursus 1:Byliv og byplanlægning – introduktion til det urbane (5 ECTS)”. De skal l følge
”Fagmodulkursus 4c:Byens materialiteter og teknologier (5 ECTS)”

4. Godkendelse
4.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Planlægning og Geografi den
27. Oktober 2020
.

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

4.2 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
11. januar 2021
.
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