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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 Psykologi er:
Fagmodulet i Psykologi har til formål i tematiseret form at indføre den studerende i psykologiens centrale teorier og
deres grundlagsproblematikker vedrørende kognition, udvikling, personlighed og socialitet set i en samfundsmæssig og
kulturel kontekst.
Den studerende skal gennem sit studium i dette modul opbygge kendskab til og kunne anvende teori, begreberog
metoder til undersøgelse og analyse af problemstillinger forbundet med kognitions-, udviklings-, personligheds- og
socialpsykologi set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst.
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen §3 giver fagmodulet den studerende viden, færdigheder og
kompetencer inden for
Viden
• Bredt kendskab til psykologiske teorier og metoder, der er forbundet med kognition, udvikling, personlighed
og socialitet set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst
• Reflekteret viden om psykologiske teoriers videnskabsteoretiske og metodologiske implikationer, herunder
deres ontologiske og epistemologiske problemstillinger
• Forståelse for psykologiske teoridannelsers og praksisformers historiske, metodologiske og
videnskabsteoretiske tilhørsforhold samt deres samfundsmæssige betydning
• Viden om formidlingsmæssige og etiske problemstillinger
Færdigheder
• Færdighed i at kunne anvende videnskabelige metoder og arbejde kritisk og selvstændigt med
problemstillinger, der kræver psykologisk kompetence
• Færdighed i at kunne formidle faglige psykologiske problemstillinger, der vedrører menneskers kognition,
udvikling, personlighed eller sociale liv, til forskellige relevante målgrupper
• Færdighed i selvstændigt at kunne planlægge og vurdere faglige psykologiske initiativer og reflektere over
deres implikationer
• Færdighed i at kunne vurdere viden om relationer mellem psykologisk teori og metode i forhold til praktiske
problemstillinger af psykologisk art
Kompetencer
• Kompetence til at identificere, formulere og behandle en psykologisk problemstilling, der vedrører
menneskers kognition, udvikling, personlighed eller sociale liv
• Kompetence til at analysere og behandle problemstillingen ved hjælp af videnskabelig litteratur og metoder,
herunder at gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de teoretiske tilgange, der er anvendt og deres
metodologiske implikationer
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• Kompetence til at drage sammenhængende konklusion(er) på grundlag af den gennemførte analyse og
behandling af problemstillingen
• Kompetence til at perspektivere konklusionen i forhold til dens psykologiske og/eller samfundsmæssige
implikationer
• Kompetence til at arbejde kritisk og selvstændigt med problemstillinger, der kræver psykologisk kompetence
• Kompetence til at varetage og udvikle erhvervsfunktioner inden for områder, hvor en bred kvalificering i faget
psykologi er anvendelig
• Kompetence til at reflektere over psykologiske teoriers videnskabsteoretiske og metodologiske implikationer,
herunder deres ontologiske og epistemologiske problemstillinger.

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 Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Psykologi.

1.6 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under Det Humanistiske hovedområde.

2. Uddannelsens forløb
2.1 Uddannelseselementer

Formål
Kurserne omfatter teoretiske problemstillinger, som er forbundet med hverdagslivets psykologi, herunder udviklings-,
personligheds-, social- og kognitionspsykologi set i en kulturel og samfundsmæssig kontekst.
De enkelte fagmoduler bør tages i rækkefølge for, at sikre faglig progression. Fagmodulkursus 1 bør være afsluttet før
Fagmodulkursus 2 og 3 påbegyndes. Fagmodulkursus 2 og 3 bør gennemføres i samme semester som der skrives
Fagmodul-projekt
•
•
•
•

Fagmodulkursus 1: Hverdagslivets psykologi (5 ECTS)
Fagmodulkursus 2: Psykologiske perspektiver - teori og hovedretninger (10 ECTS)
Fagmodulkursus 3: Psykologisk metodologi og forskningspraksis (5 ECTS)
Fagmodulprojekt i Psykologi (15 ECTS)
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Titel

Fagmodulkursus 1: Hverdagslivets psykologi

Oversættelse af titel

Subject module course 1: Psychology of everyday life

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om hvordan psykologiske teoridannelser anlægger
forskellige perspektiver på individ/samfundsrelationen
(subjektivitet), udvikling i barndom, ungdom, familie og
hverdagsliv og magt.
• Kendskab til udvalgte overordnede linjer vedr. psykologien
som videnskab og psykologiens historie.
• Indsigt i identifikation af overordnede videnskabsteoretiske og
metodologiske problemstillinger indenfor psykologien.
• Viden om og refleksion over ligheder og forskelle mellem
udvalgte psykologiske teoridannelser og metodologier.
• Færdigheder:
• Færdighed i at vurdere teoretiske og praktiske
problemstillinger relateret til subjektivitet, udvikling og magt i
hverdagslivet.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende relevante almene psykologiske
teoridannelser og metodologier som basis for analysen af
udvalgte problemstillinger og for formning og diskussion af
løsningsmodeller.
• Færdighed i at formidle analytiske perspektiver på
subjektivitet, udvikling og magt i hverdagslivet.
• Færdighed i at vurdere og kommentere andre fagfællers faglige
formidling og faglige præstationer ud fra faglige kriterier.
• Kompetencer:
• Kompetence til at indgå i faglige og tværfaglige studiemæssige
samarbejder der tager sigte mod behandling af psykologisk
faglige emner.
• Kompetence til at diskutere og perspektivere teoretiske og
praktiske problemstillinger relateret til subjektivitet, udvikling
og magt i hverdagslivssammenhænge ud fra overordnet
kendskab til teoridannelser og metodologier indenfor
psykologien.

Overordnet indhold

Kurset skal give deltagerne introduktion til vigtige områder inden for
psykologiens centrale teorier, metoder og problemstillinger, sådan som
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de indgår i forskning og praksis. Et af kursets fokuspunkter er forholdet
mellem psykologisk viden og hverdagsviden, herunder relevansen af
psykologisk viden for menneskers erfaringer og problemer i deres
hverdagsliv. Kursets overordnede emneområder er: psykologien som
videnskab, subjektivitet og udvikling/læring, samt subjektivitet og magt.

Undervisnings- og arbejdsform

Hver kursusgang består af en forelæsning med dertil hørende
undervisning i hold. På holdene arbejdes der i dybden med forståelse og
kritiske diskussioner af semesterets litteratur. De studerende får på
holdene vejledning i at tage aktivt del i planlæggelsen og ledelsen af de
enkelte undervisningsgange. På holdene er der gruppearbejde, øvelser,
studenterpræsentationer (mundtlige og skriftlige), peer-feedback og
diskussioner.

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).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.

Prøveformer

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 2 gruppeoplæg
ledsaget af mindre skriftlige oplæg. Endvidere skal de
studerende gruppevis udarbejde video på 3-5 min. med
tilhørende følgeskrivelse på 9.600-14.400 tegn inkl.
mellemrum. Video og følgeskrivelse præsenteres ved et oplæg..
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
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Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Titel

Fagmodulkursus 2: Psykologiske perspektiver - teori
og hovedretninger

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden:
• Viden om psykologiens teoretiske hovedretninger og
problemstillinger
• Viden om undersøgelser og deres teoretiske problemstillinger
indenfor de kognitions- udviklings-, personligheds- og
socialpsykologiske fokusområder
• Kendskab til metodologiske og videnskabsteoretiske
problemstillinger i psykologiens hovedretninger indenfor
kognitions-, udviklings-, personligheds- og socialpsykologiske
fokusområder
• Færdigheder:
• Færdighed i at kunne forklare de psykologiske hovedretninger
samt fokusområdernes videnskabsteoretiske og metodologiske
implikationer.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at analysere problemstillinger, som er forbundet
med kognitions-, udviklings-, personligheds- og
socialpsykologi, samt perspektivere disse områder i et kulturelt
og samfundsmæssigt perspektiv
• Færdigheder i at anvende udvalgte psykologiske teoridannelser
og kognitions-, udviklings-, personligheds- og
socialpsykologiske teorier i en selvstændig analyse af
undersøgelsers konkrete problemstillinger
• Færdighed i at formidle og diskutere den psykologiske viden og
indsigt, der udspringer fra hovedretningerne og
fokusområderne, skriftligt og mundtligt
• Kompetencer:
• Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med
videnskabelig psykologisk litteratur og empiri indenfor
hovedretningerne og fokusområderne
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• Kompetence til at behandle teoretiske og empiriske
problemstillinger, ved hjælp af videnskabelig litteratur
indenfor hovedretningerne og fokusområderne, herunder at
kunne gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de
teoretiske tilgange, der er anvendt.
• Kompetence til at perspektivere hovedretninger og
fokusområder i forhold til psykologiske og/eller
samfundsmæssige implikationer af problemstillinger

Psykologi er et bredt fag, der anvender viden og metoder på tværs af de
naturvidenskabelige, humanistiske og socialvidenskabelige traditioner.
Kurset introducerer psykologiske teorier, discipliner og undersøgelser.
Hovedvægten i kurset er på den socialpsykologiske dimension og på de
kulturelle og samfundsmæssige dimensioner af faget. Dette afspejles i
præsentationen af teoretiske perspektiver og på de temaer, der bliver
taget op. De teoretiske perspektiver præsenteres kontekstualiseret, det
vil sige i deres historiske og samfundsmæssige ramme og med
begrundelser for perspektivets opståen. I fokus er, hvordan det teoretiske
perspektiv forholder sig til og forstår subjektivitet, socialitet og individ/samfundsspørgsmålet. Desuden vil der, hvor det er muligt, trækkes
tråde til andre teoretiske perspektiver.
Overordnet indhold

Det er ikke muligt at præsentere alle eksisterende teorier om det
psykiske. Således fremstilles nogle meget forskelligartede traditioner, der
alle har en markant placering i Danmark, og som man ofte vil møde som
grundlag for praktisk arbejde med psykologi her i landet.
Kurset giver derudover i tematiseret form en indføring i fire
hovedområder inden for psykologien: udviklingspsykologi,
personlighedspsykologi, kognitionspsykologi og socialpsykologi. Kurset
fokuserer på en række teoretiske og empiriske problemstillinger, som er
forbundet med områderne, set i en samfundsmæssig kontekst. Kurset
belyser hovedområdernes teoretiske, videnskabsteoretiske og
metodologiske implikationer, og giver et indblik i grundlæggende
psykologiske problemstillinger indenfor områderne med eksempler fra
psykologiske undersøgelser.

Undervisnings- og arbejdsform

Hver kursusgang består af en forelæsning med dertil hørende
undervisning i hold. På holdene arbejdes der i dybden med forståelse og
kritiske diskussioner af semesterets litteratur. De studerende får på
holdene vejledning i at tage aktivt del i planlæggelsen og ledelsen af de
enkelte undervisningsgange. På holdene er der gruppearbejde, øvelser,
studenterpræsentationer (mundtlige og skriftlige), peer feedback og
diskussioner.

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse.
Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

• Minimum fremmøde ved 80% af undervisningen.
• Den studerende afholder et eller flere mundtlige
diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange.
• Det mundtlige oplæg skal være ledsaget af et mindre skriftligt
oplæg, der knytter sig til den pågældende kursusgangs tekster
og problemstillinger.
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• En mindre øvelseshjemmeopgave omfang min. 1 og maks. 3
normalsider med feedback
Hvis den studerende ikke lever op til aktiv, tilfredsstillende og
regelmæssig deltagelse vil omprøve være en Individuel mundtlig prøve
med forberedelse.
Omprøven tager sit udgangspunkt i et spørgsmål. Prøven foregår som en
samtale. Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 15 minutter. Eksaminationstid inkl.
votering: maks. 30 minutter.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.”

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 19.200 og
maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Seneste ændring

Fagmodulkursus 3: Psykologisk metodologi og
forskningspraksis
1. september 2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om sammenhænge mellem teoretiske og metodologiske
problemstillinger i psykologiske forskningspraksisser
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kendskab til konkrete metodiske fremgangsmåder og de
videnskabsteoretiske problemstillinger, der relaterer sig til
valget af den pågældende metode
• Færdigheder:

9

• Færdighed i at analysere problemstillinger, som er forbundet
til anvendelsen af konkrete metoder i forskellige psykologiske
forskningspraksisser
• Færdighed i at forklare muligheder og begrænsninger ved
forskellige metodiske tilgange i forhold til at opnå relevant
psykologisk viden
• Færdighed i at anvende konkrete psykologiske
forskningsmetoder
• Færdighed i at formidle viden og indsigt om psykologisk
metodologi og forskningspraksis skriftligt og mundtligt
• Kompetencer:
• Kompetence til på teoretisk basis at udvælge konkrete
psykologiske forskningsmetoder i forhold til deres potentielle
anvendelighed i udforskningen af bestemte genstandsområder
eller problemstillinger samt vurdere disses psykologiske og/
eller samfundsmæssige implikationer
• Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med
videnskabelig litteratur der behandler psykologisk
forskningsmetodologi og forskningspraksis
• Kompetence til at påtage sig et ansvar for at indsamle
empiriske data gennem anvendelse af konkrete psykologiske
forskningsmetoder

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Prøveformer

Kurset skal give deltagerne introduktion til centrale aspekter ved
anvendelsen af konkrete psykologiske forskningsmetoder i såvel
kvalitative som kvantitative empiriske undersøgelser. Der fokuseres på at
illustrere forholdet mellem en givet forskningsmetode og dens
videnskabsteoretiske grundlag gennem eksempler fra forskningspraksis.
Ideen er at introducere til den metodologiske grundproblematik, som
består i spørgsmålet om, hvordan metodiske valg kan træffes
genstandsadækvat, dvs. at kunne reflektere teoretiske forståelser af en
psykologisk undersøgelses genstand på en adækvat måde som grundlag
for at vælge konkrete forskningsmetoder

Hver kursusgang består af en forelæsning med dertil hørende
undervisning i hold. På holdene arbejdes der i dybden med forståelse og
kritiske diskussioner af semesterets litteratur. De studerende får på
holdene vejledning i at tage aktivt del i planlæggelsen og ledelsen af de
enkelte undervisningsgange. På holdene er der gruppearbejde, øvelser,
studenterpræsentationer (mundtlige og skriftlige), peer-feedback og
diskussioner.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
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forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere 1 gruppeessay
(9.600-14.400 tegn inkl. mellemrum) ledsaget af gruppeoplæg
omkring første udkast. De studerende afleverer desuden fem
refleksionsnotater (samlet omfang på 7.200-9.600 tegn inkl.
mellemrum), der knytter sig til den foregående kursusgang. Et
refleksionsnotat ledsages af et gruppeoplæg.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Titel

Fagmodulprojekt i Psykologi

Oversættelse af titel

Subject module project in Psychology

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden:
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• Viden om psykologiske problemstillinger, der vedrører
menneskers kognition, udvikling, og/eller personlighed i det
sociale liv.
• Kendskab til videnskabsteoretiske diskussioner knyttet til
problemstillingen og de valgte tilgange.
• Indsigt i centrale teorier og problemstillinger i psykologien
vedrørende kognition, udvikling, personlighed og socialitet set i
en samfundsmæssig og kulturel kontekst.
• Færdigheder:
• Færdighed i selvstændig identifikation og formulering af en
psykologisk problemstilling, der vedrører menneskers
kognition, udvikling, personlighed eller sociale liv
• Færdighed i at analysere og behandle problemstillingen
metodisk ved hjælp af videnskabelig litteratur.
• Færdighed i at gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion
af de teoretiske tilgange der er anvendt.
• Færdighed i at formidle viden og indsigt om centrale teorier og
problemstillinger i psykologien, dels mundtlig og dels skriftligt,
i en videnskabelig struktureret rapport, og mundtligt.
• Kompetencer:
• Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med
videnskabelig litteratur, der behandler centrale teorier og
problemstillinger i psykologien.
• Kompetence til at anvende centrale psykologiske teorier samt
anden teoridannelse af relevans for psykologien, der vedrører
menneskers kognition, udvikling eller personlighed i det
sociale liv set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst.
• Kompetence til at drage sammenhængende konklusion(er) på
baggrund af den gennemførte analyse og behandling af
problemstillingen.
• Kompetence til at perspektivere konklusionen i forhold til dens
psykologiske og/eller samfundsmæssige implikationer.

Den studerende skal i projektarbejdet ud fra en selvvalgt problemstilling
reflektere denne ud fra psykologiske teorier på basis af egne eller andres
empiri.

Overordnet indhold

Rammerne for projektarbejdet udgøres af fagmodulets formål:
psykologiens centrale teorier og deres grundlagsproblematikker
vedrørende kognition, udvikling, personlighed og socialitet set i en
samfundsmæssig og kulturel kontekst. Projektarbejdet skal tematisere og
reflektere kognitions-, udviklings-, personligheds- og/eller
socialpsykologiske teorier i relation til problemfeltet.
I projektet kan inddrages andre videnskabelige områder, der kan
perspektivere den valgte problemstilling. Projektarbejdet afsluttes med
udfærdigelse af en projektrapport.

Undervisnings- og arbejdsform
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Gruppearbejde og projektvejledning. Der arbejdes problemorienteret i
deltagerstyrede grupper á 2-6 studerende. Dannelsen af projektgrupper
foregår som del af det af studiet arrangerede projektdannelsesforløb,
hvor der dannes grupper og arbejdes med at kvalificere projektideer.
Projektarbejdet understøttes udover projektdannelsesforløbet af
projektvejledning, refleksion og konstruktiv kritisk diskussion i og
mellem grupper.

Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have
deltaget i intern evaluering. Ved den interne evaluering får
projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med
en opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at kvalificere
projektets samlede design, problemformulering og besvarelse af denne.
Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse, der skal
have et omfang på minimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum og må
have et omfang på maksimalt 14.400 antal tegn inkl. mellemrum samt et
udkast til den individuelle studerendes studieforløbsbeskrivelse.
Projektbeskrivelsen fremsendes til opponentgruppe og -vejleder senest
en uge inden den interne evaluering. Mundtlig feedback forberedes til
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen opponentgruppen.
Studerende der ikke deltager i den interne evaluering f.eks. pga. sygdom
eller lignende skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af
opponentgruppens projekt-beskrivelse til opponentgruppen og egen
vejleder. Den skriftlige feedback skal være på minimum 2.400 antal tegn
inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 4.800 antal tegn
inkl. mellemrum. Den skriftlige feedback afleveres til opponentgruppe og
–vejleder senest en uge efter afholdt intern evaluering.
Den studerende skal udarbejde en studieforløbsbeskrivelse på minimum
4.800 antal tegn inkl. mellemrum, som skal vedlægges projektopgaven
ved aflevering.

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 har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg
efterfølges af en samtale mellem de studerende og bedømmerne
med udgangspunkt i projektet.
Prøveformer
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 samt supplerende materiale og den enkelte
studerendes mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
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- 2 studerende have et omfang på 67.200-81.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 108.000-139.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 144.000-163.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 180.000-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 180.000-204.000 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
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

2.2 Studiemæssige bindinger
2.3 Anbefalede faglige forudsætninger
Inden påbegyndelse af dette fagmodul anbefales den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder og kompetencer
svarende til kurset Subjektivitet og Læring fra basisdelen af Den Humanistiske Bacheloruddannelse.
Det anbefales, at den studerende har gennemført Psykologisk BA, Fagmodulkursus 1 og Fagmodulkursus 2, inden
Fagmodulkursus 3 påbegyndes.

3. Overgangsregler
3.1 Overgangsregler
Studerende der er optaget før 1. september 2018, og som har bestået enten fagmodulkursus 2 eller 3, skal færdiggøre
fagmodulet efter studieordningen for 2017.
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4. Godkendelse
4.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv den
28. 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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