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1. Indholdsfortegnelse
Denne studieordning er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) med eventuelle senere ændringer og Roskilde
Universitets fælles uddannelsesregler af 5. juli 2018 med eventuelle senere ændringer.
Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2019, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1.
september 2019 - se eventuelle overgangsregler i pkt. 5.3
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2. Om uddannelsen
2.1 Titel
Studerende, som gennemfører Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, har ret til at anvende titlen: Bachelor
(BSc) i (de valgte fagmoduler)
Uddannelsens engelsk betegnelse er: Bachelor of Science (BSc)

2.2 Uddannelsens formål og kompetenceprofil - faglige og erhvervsrelevante kompetencer
Overordnet formål
Formålet med en bacheloruddannelserne på Roskilde Universitet er at;
1. indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder fagområdets eller
fagområdernes teori og metode, sådan at den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen,
2. give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer og kompetencer, sådan at
den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger
inden for fagområdets eller fagområdernes relevante bestanddele,
3. give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere sig til optagelse på en
kandidatuddannelse.
De specifikke formål med Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse er

• at den studerende opnår almen og specialiseret viden om teori, metode og videnskabsteori og kan arbejde
videnskabeligt inden for det samfundsvidenskabelige område,
• at give den studerende eksemplarisk indsigt i historiske, samfundsvidenskabelige, erkendelsesmæssige og
etiske aspekter af samfundsvidenskaberne, samt kan udøve kritisk videnskabelig dømmekraft,
• at sætte den studerende i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere studieprojekter samt andre typer af
projektarbejdsforløb,
• at den studerende lærer at arbejde problemorienteret og tværvidenskabeligt inden for det
samfundsvidenskabelige område,
• at den studerende bliver i stand til at gennemføre mundtlig og skriftlig formidling til fagfæller,
• at sætte den studerende i stand til at anvende den opnåede viden til at håndtere komplekse og
udviklingsorienterede problematikker i studie- og erhvervssammenhæng,
• at den studerende lærer at analysere og bearbejde empirisk materiale selvstændigt og i samarbejde med
andre,
• at den studerende kan udnytte relevante informations- og kommunikationsteknologiske muligheder i studieog erhvervsarbejde,
• at sætte den studerende i stand til at identificere egne behov for læring og strukturere egne læreprocesser,
• at den studerende kan definere egen kvalifikations- og kompetenceprofil og foretage et kvalificeret valg af
kandidatuddannelse eller beskæftigelse.
Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse giver den studerende følgende kompetencer:
Viden:
• Viden om grundlæggende samfundsvidenskabelige teorier, metoder og videnskabsteori og deres anvendelse
inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde
• Viden om teorier, metoder og videnskabsteori, i særlig specialiseret grad inden for den faglige specialisering,
den studerende har valgt
• Viden om - og eksemplarisk indsigt i - historiske, samfundsmæssige, erkendelsesmæssige og etiske aspekter af
samfundsvidenskaberne
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• Viden om teoretisk og erfaringsbaseret projektarbejdsmetode, projektarbejdsdynamik og styring af
projektarbejdsforløb

Færdigheder:
• Færdigheder i selvstændigt at identificere og formulere komplicerede samfundsvidenskabelige
problemstillinger
• Færdigheder i at anvende relevante empiriske metoder samt anvendelse af de generelle færdigheder, der
knytter sig til beskæftigelse inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde
• Færdigheder i at vurdere teoretiske og praktiske samfundsvidenskabelige problemstillinger samt begrunde og
vælge relevante analyse – og løsningsmodeller
• Færdigheder i kritisk vurdering samt begrundelse for valg af teori, metode og videnskabsteori
• Færdigheder i metodologisk refleksion og analytisk anvendelse af teori og metode i forhold til forskellige
problemstillinger og typer af empirisk materiale
• Færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere problemorienterede, tværfaglige og deltagerstyrede
studieprojekter samt andre typer af projekter inden for egne eller eksternt fastlagte rammer og tidsfrister
• Færdigheder i systematisk litteratur- og informationssøgning samt i at anvende videnskabelige standarder og
metoder til håndtering af referencer
• Færdigheder i at formidle og kommunikere omkring faglige emner inden for samfundsvidenskaben, såvel
skriftligt som mundtligt under overholdelse af akademiske krav og normer
• Færdigheder i at læse og anvende videnskabelig litteratur på dansk og fremmedsprog
• Færdigheder i effektiv anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi

Kompetencer:
• Kompetencer til selvstændigt og i samarbejde med andre at erkende, beskrive, afgrænse og analysere
problemstillinger ved hjælp af samfundsvidenskabelige teorier og metoder
• Kompetencer til at anskue problemstillinger tværfagligt og anvise løsninger. Ikke kun ud fra det enkelte fags
præmisser, men også ved at inddrage relevante teorier, metoder og perspektiver fra andre fag
• Kompetencer til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede problematikker i studie- og
erhvervssammenhæng
• Kompetencer til at benytte tilegnede kvalifikationer i et internationalt perspektiv
• Kompetencer til at håndtere personlige, sociale og gruppedynamiske aspekter af projektarbejde og andre
samarbejdssituationer
• Kompetencer til at identificere egne behov for læring og til at strukturere egen læring i og på tværs af
forskellige læringsmiljøer
• Kompetencer til at foretage kvalificeret valg af studieretning eller erhverv ud fra indsigt i egne faglige og
personlige forudsætninger samt ud fra viden om studie- og erhvervsmuligheder.
Bacheloruddannelsen har endvidere til formål at kvalificere den studerende til en kandidatuddannelse. Valg af
fagmoduler har betydning for hvilke kandidatuddannelser, den studerende har adgang til. Kombinationsmulighederne
for valg af fagmoduler og kandidatuddannelser fremgår af RUC’s hjemmeside.
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2.3 Sprog
Uddannelsen udbydes på dansk med enkelte aktiviteter på engelsk.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

2.4 Studienævn og censorkorps
Uddannelsen hører under studienævnet for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse og er tilknyttet
censorkorpset for Den Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.
Fagmodulerne i uddannelsen hører under de censorkorps, som dækker de pågældende fag på kandidatniveau.

2.5 Normering, varighed og opbygning
Uddannelsen er en heltidsuddannelse på 180 ECTS.
Uddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS, to fagmoduler på hver 35 ECTS (samlet 70 ECTS) eller ét fagmodul på 70
ECTS, valgfrie kurser på 10 ECTS, og et bachelorprojekt på 15 ECTS.
Udddannelsen er tilrettelagt med henblik på 3 års fuldtidsstudie.
I denne studieordning beskrives de uddannelseselementer, der indgår i:
• Basisdelen (85 ECTS)
• Valgkurser (10 ECTS)
• Bachelorprojektet (15 ECTS)
I bilag til denne studieordning beskrives fagmodulerne. Disse beskrivelser indeholder bestemmelser om:
uddannelseselementerne, herunder indhold, læringsmål og prøver mv. Fagmodulbeskrivelserne er at finde på RUC´s
hjemmeside.

2.6 Skematisk oversigt
Eksempel på et anbefalet studieforløb i kombination med 2 samfundsvidenskabelige fagmoduler (for øvrige eksempler
se bilag):

Bachelorprojekt
semester (15 ECTS)
Fagmodul 2:
5.
semester projekt
(15 ECTS)
Fagmodul 1:
4.
semester Projekt
(15 ECTS)
BP 3: Projekt (15
3.
semester ECTS)

Fagmodul 1: FMK 3 (5
ECTS)

Fagmodul 2 :FMK 3 (5
ECTS)

FMK 4b: Analysestrategi (5
ECTS)

Fagmodul 2: FMK 2 (5
ECTS)

Valgkursus 2
(5 ECTS)

Fagmodul 1: FMK 2 (5
ECTS)

Valgkursus 1
(5 ECTS)

FMK 4a: Videregående
samfundsvidenskabelig
metode (5 ECTS)
BK 8 Kvantitativ metode (5
ECTS)

Fagmodul 1: FMK 1 (5
ECTS)

Fagmodul 2: FMK 1 (5
ECTS)

BK 7: Videnskabsteori
(5 ECTS)

BP 2: Projekt (15
semester ECTS)

BK 4: Økonomi
(5 ECTS)

BK 5: Planlægning, Rum
og Ressourcer (5 ECTS)

BK 6: Kvalitativ metode
(5 ECTS)

6.

2.
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BP 1: Projekt (15
semester ECTS)

1.

BK 1: Politilogi
(5 ECTS)

BK 2: Sociologi
(5 ECTS)

BK 3:
Samfundsvidenskabelig
metode (5 ECTS)

2.7 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde.

3. Uddannelsens forløb
3.1 Uddannelseselementer i basisdelen

Formål
Formålet med Basisuddannelsen er at bidrage til udviklingen af de studerendes viden, færdigheder og kompetencer
samt at medvirke til:
• at den studerende tilegner sig grundlæggende viden om teorier og metoder på fagområder, som indgår i Den
Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse,
• at den studerende kan forstå og reflektere over hvordan de enkelte faglige områder indgår i større faglige
sammenhænge,
• at den studerende udvikler kompetence til at vurdere, vælge, anvende og begrunde valg af teori og metode,
• at den studerende udvikler projektkompetencer.
Basisdelens indhold
Basisdelen indeholder en faglig og tværfaglig indføring i bacheloruddannelsens grundlæggende teorier og
genstandsfelter. Basisdelen består af 3 projekter (i alt 45 ECTS point), 4 faglige grundkurser og 4-6 metodekurser (i alt
40-50 ECTS point).
Rækkefølgen af basisdelens projekter, grundkurser og metodekurser er fastlagt. Den studerende vælger selv, i hvilken
rækkefølge fagmodulerne og de valgfri kurser skal aflægges. Bachelorprojektet placeres i bacheloruddannelsens 6.
semester. Bachelorprojektet kan dog placeres i 5. semester, hvis særlige forhold kræver det og bachelorstudielederen
har godkendt det.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basisprojekt 1 (BP1) (15 ECTS)
Basiskursus 1 (BK1): Samfundsvidenskabelig grundkursus i politologi (5 ECTS)
Basiskursus 2 (BK2): Samfundsvidenskabelig grundkursus i sociologi (5 ECTS)
Basiskursus 3 (BK3): Samfundsvidenskabelig metode (5 ECTS)
Basisprojekt 2 (BP2) (15 ECTS)
Basiskursus 4 (BK4): Samfundsvidenskabelig grundkursus i økonomi (5 ECTS)
Basiskursus 5 (BK5): Samfundsvidenskabelig grundkursus i planlægning, rum og ressourcer (5 ECTS)
Basiskursus 6 (BK6): Kvalitativ metode (5 ECTS)
Basisprojekt 3 (BP3) (15 ECTS)
Basiskursus 7 (BK7): Samfundsvidenskabelig videnskabsteori (5 ECTS)
Basiskursus 8 (BK8): Kvantitativ metode (5 ECTS)
Bachelorprojektet (15 ECTS)

Titel

Basisprojekt 1

Oversættelse af titel

Basic Project 1
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Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om anvendelse af samfundsvidenskabelige teorier,
metoder og begreber som er relevante for den valgte
problemstilling
• Færdighed i at udføre problemorienteret projektarbejde inden
for samfundsvidenskaberne
• Færdighed i projektvalg, problemformulering, design og
undersøgelse af en problemformulering indenfor et afgrænset
samfundsvidenskabeligt problem
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at vurdere projektets metoder og resultater, samt
den anvendte litteratur
• Færdighed i citat og referencehåndtering
• Færdighed i at give og modtage feedback på projektarbejdet
• Kompetence i at kunne gennemføre et problemorienteret
projektarbejde i samarbejde med andre studerende og vejleder
• Kompetence i at foretage en procesevaluering af
projektarbejdet.

Overordnet indhold

Formålet med projektarbejdet er at introducere den studerende til det
problemorienterede projektarbejdes metodik. Den studerende skal i
projektet opstille, begrunde og undersøge en samfundsfaglig problemformulering. Hvert hold fastsætter et fælles tema, som danner
udgangspunkt for projektarbejdet. Temaet godkendes af studielederen.

Den primære undervisningsform består af projektvejledning, hvor den
enkelte projektgruppe mødes med den tildelte vejleder efter individuelle
aftaler.

Undervisnings- og arbejdsform

Projektvejledningen suppleres af et projektunderstøttende forløb. Det
projektunderstøttende forløb inkluderer følgende elementer: 1)
Gruppedannelse; 2) Problemfeltsseminar; 3) Tre Projektworkshops, 4)
Studieforløbsbeskrivelse og 5) Intern evaluering.
Det konkrete indhold af det projektunderstøttende forløbs
enkeltelementer vil fremgå af Moodle.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Prøveformer
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Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport og eventuelt supplerende materiale. I prøven
indgår individuelle oplæg inden for et af eksaminator udvalgt
emne, der meddeles de studerende senest 3 hverdage inden
prøven. Hvert individuelt oplæg har en varighed på op til 5
minutter. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem
de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for hele det
faglige område, der relaterer sig til projektrapporten og den
vedlagte studieforløbsbeskrivelse.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 60.000 og maksimum 100.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 60.000 og maksimum 100.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 81.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 81.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 100.800 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk, der indgår i bedømmelsen samt en gruppebaseret
studieforløbsbeskrivelse
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter
For grupper af 4 studerende 90 minutter
For grupper af 5 studerende 105 minutter
For grupper af 6 studerende 120 minutter
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
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Titel

Basiskursus 1 : Samfundsvidenskabeligt grundkursus i
politologi

Oversættelse af titel

Basic Course 1 : Basic Course in Political Science

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS
•
• Viden og overblik over politologiens grundlæggende begreber,
tankegange og problemstillinger, herunder fagets opfattelser
af politik, magt, demokrati, politiske regimer, systemer, aktører
og politiske beslutningsprocesser
•

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at identificere og anvende grundlæggende
politologiske teorier og metoder til belysning af en
problemstilling
• Færdighed i at forstå og diskutere centrale samfundsmæssige
fænomener ud fra grundlæggende politologiske begreber og
teorier
•
• Kompetencer til at reflektere over politologiens særlige måde
at forstå og analysere samfundsmæssige forhold set i forhold
til andre samfundsvidenskabelige discipliner

Overordnet indhold

Kurset har til formål at introducere til politologiens grundlæggende
begreber, tankegange og problemstillinger. Det gøres dels gennem en
oversigt over fagets opfattelser af politik, magt, demokrati, samt
politiske regimer, systemer og aktører, og dels gennem en diskussion af
den politiske magts forskydning opad til det transnationale niveau,
nedad til det lokale niveau og udad til diverse forhandlingsnetværk.
Kurset skal både give de studerende teoretisk og empirisk viden, så de er
i stand til at forstå og orientere sig indenfor det politologisk fagområde,
og give de studerende mulighed for at forstå og bearbejde politologiske
teorier, begreber og problemstillinger og anvende disse i det
efterfølgende tværvidenskabelige og problemorienterede projektarbejde
på bacheloruddannelsen.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en kombination af forelæsninger og holdtilrettelagt
undervisning.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Det er en betingelse for at deltage i prøven, at den studerende har
deltaget i og fået godkendt en bunden skriftlig gruppeopgave i
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politologi.
Besvarelsen af gruppeopgaven, forventes at have et omfang på minimum
4.800 antal tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt
7.200 antal tegn inkl. mellemrum
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse
og der er anvendt et eksamensforsøg.
Hvis en gruppe ikke får godkendt den skriftlige gruppeopgave, skal
opgaven tilrettes på baggrund af kommentarer fra den kursusansvarlige
og genindleveres.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 7.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 24 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Basiskursus 2 : Samfundsvidenskabeligt grundkursus i sociologi

Oversættelse af titel

Basic Course 2 : Basic Course in Sociology

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om centrale sociologiske teorier, begreber og en række
af sociologiens centrale genstandsfelter og problemstillinger
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at reflektere over de samfundsvidenskabelige fags
særlige måde at analysere samfundsmæssige forhold gennem
fokus på teorier og genstandsområder
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• Færdighed i at forstå og bearbejde sociologiske teorier,
begreber og problemstillinger
• Færdighed i at identificere og anvende relevante sociologiske
teorier og metoder til belysning af en problemstilling
• Kompetence til selvstændigt at diskutere centrale
samfundsmæssige fænomener ud fra grundlæggende
sociologiske teorier

Kurset har til formål at give den studerende en bred indføring i
fagområdets centrale teorier, metoder og begreber.

Overordnet indhold

Dette kursus introducerer centrale sociologiske teorier og begreber som
udviklet og anvendt indenfor fagets vigtigste genstandsfelter og
samfundsrelevante problemstillinger. Med udgangspunkt i den klassiske
sociologi, vil kurset bevæge sig igennem væsentlige tilgange som
sociologer har udviklet i en diskus-sion af grundlæggende temaer som
social organisation, individualisering og fællesskab, magt og dominans,
køn, klasse og identitet. Et gennemgående spørgsmål angår
indkredsningen af det moderne, det senmoderne eller det postmoderne
samfund og dets udfordringer.
Grundkurset i sociologi har til formål at gøre de studerende i stand til at
anvende centrale sociologiske begreber med henblik på analyse og
diskussion af samfundsmæssige problemstillinger.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger og opfølgning med dialog i mindre grupper.

Det er en betingelse for at deltage i prøven, at den studerende har
deltaget i og fået godkendt en bunden skriftlig gruppeopgave i form af
en logbog.
Besvarelsen af gruppeopgaven forventes at have et omgang på minimum
4.800 tegn inkl. mellemrum og maksimum 7.200 tegn inkl. mellemrum, alt
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen inklusive.
Hvis en gruppe ikke får godkendt den skriftlige gruppeopgave, skal
opgaven tilrettes på baggrund af kommentarer fra den kursusansvarlige
og genindleveres.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 7.200 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 24 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Basiskursus 3: Samfundsvidenskabelig metode

Oversættelse af titel

Basic Course 3: Methods in Social Science

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om centrale samfundsvidenskabelige metoder og brug af
teori og metode i tværfaglige samfundsvidenskabelige analyser
• Opnår forståelse for og erfaring med problemfeltets,
problemstillingens og problemformuleringens betydning i det
problemorienterede projektarbejde
• Får indsigt i arbejdsformer i det problemorienterede
projektarbejde
• Får forståelse for projektkultur og gruppedynamiske processer

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Opnår en forståelse af, hvad det vil sige at arbejde
samfundsvidenskabeligt, herunder vigtigheden af og indholdet
i de relevante metodiske spørgsmål
• Er i stand til at gennemføre en relevant litteratursøgning
• Færdigheder i at designe en analyse af et
samfundsvidenskabeligt problem
• Kan designe empiriske analyser med brug af flere forskellige
samfundsvidenskabelige metoder
• Kan designe empiriske analyser med brug af flere forskellige
samfundsvidenskabelige metoder
• Er i stand til at gennemføre en dækkende kvalitetsvurdering af
eget og andres arbejde, og opøver en bevidsthed om
sammenhængen mellem den måde, hvorpå videnskabelige
problemer formuleres, og de svar der kan gives

Overordnet indhold

Kurset vil give den studerende en introduktion til forskellige
samfundsvidenskabelige metoder, herunder såvel kvantitative som
kvalitative metoder. Der introduceres desuden til det
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problemorienterede projektarbejde og de forskellige faser i et
projektarbejde, herunder til begreber som: problemfelt,
problemformulering, projektdesign m.fl. Den studerende vil desuden
blive indført i generel litteratursøgning. Der vil endvidere være en
diskussion af akademisk argumentation og af kvalitetsvurdering af
projektarbejdet. Kurset introducerer ydermere de studerende til
tværfaglighed og tværvidenskab. Endelig giver kurset via eksempler på
misbrug af empirisk materiale den studerende en kritisk holdning til
brugen af empiri.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en kombination af forelæsninger og holdtilrettelagt
undervisning.

Det er en betingelse for at deltage i tprøven, at den studerende har fået
godkendt én skriftlig gruppeopgave.
Opgaven må maksimalt have et omfang på 7.200 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelsen,
og der er anvendt et eksamens forsøg.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Hvis en gruppe ikke får godkendt den skriftlige gruppeopgave, skal
opgaven tilrettes på baggrund af kommentarer fra den kursusansvarlige
og genindleveres. Den reviderende gruppeopgave indfrier
forudsætningskravet, hvis den godkendes af den kursusansvarlige.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 7.200 og
maksimum 12.000 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

Basisprojekt 2
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Oversættelse af titel

Basic Project 2

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om samfundsvidenskabelige teorier, metoder og
begreber som er relevante for den valgte problemstilling
• Færdighed i at udføre tværvidenskabeligt problemorienteret
projektarbejde inden for samfundsvidenskaberne med
inddragelse af relevante teoretiske perspektiver fra flere
samfundsvidenskabelige fagområder
• Færdighed i at anvende projektmetodik i forbindelse med
projektvalg, problemformulering, design og undersøgelse af en
problemformulering indenfor et afgrænset
samfundsvidenskabeligt problem
• Færdighed i at anvende flere forskellige
samfundsvidenskabelige metoder
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at strukturere og gennemføre en relevant og kritisk
litteratursøgning, samt færdighed i citat og
referencehåndtering
• Færdigheder i at formidle samfundsfaglige problemstillinger,
metoder og analyser
• Færdighed i at give konstruktiv feedback på andre studerendes
arbejde og reflektere over feedback fra andre studerende
• Kompetence i at kunne begrunde projektets metoder og kritisk
reflektere over muligheder og begrænsninger i anvendelsen af
dem
• Kompetence i at kunne reflektere over projektets resultater
inden for en bredere faglig kontekst
• Kompetence i at studere selvstændigt og i samarbejde med
andre og dele viden og refleksioner

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Formålet med projektarbejdet er at analysere en problemstilling ud fra
et tværfagligt perspektiv med inddragelse af perspektiver repræsenteret
ved to eller flere af de fire fagområder, som indgår i de
samfundsvidenskabelige grundkurser. Analysen skal være teoretisk
underbygget.

Den primære undervisningsform består af projektvejledning, hvor den
enkelte projektgruppe mødes med den tildelte vejleder efter individuelle
aftaler.
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Projektvejledningen suppleres af et projektunderstøttende forløb. Det
projektunderstøttende forløb inkluderer følgende elementer: 1)
Gruppedannelse; 2)Problemfeltsseminar; 3) Tre projektworkshops, 4)
Studieforløbsbeskrivelse og 5) Intern evaluering.
Det konkrete indhold af det projektunderstøttende forløbs enkeltelementer vil fremgå af Moodle.

Det er en forudsætning for deltagelse i projekteksamen, at den
studerende har fået godkendt en skriftlig gruppeopgave i
projektworkshoppen.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Hvis en gruppe ikke får godkendt den skriftlige gruppeopgave, skal
opgaven tilrettes på baggrund af kommentarer fra den kursusansvarlige
og genindleveres. Den reviderede gruppeopgave indfrier
forudsætningskravet, hvis den godkendes af ansvarlige underviser.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt de individuelle studieforløbsbeskrivelser. 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 dialog mellem de
studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer sig til projektrapporten og det
projektundersøttende forløbs relevans og betydning for
processen.

Prøveformer

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt de individuelle studieforløbsbeskrivelser
og den enkelte studerendes mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 81.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 81.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 122.400 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
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illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk, der indgår i bedømmelsen samt individuelle
studieforløbsbeskrivelser
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Basiskursus 4: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i økonomi

Oversættelse af titel

Basic Course 4: Basic Course in Economics

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om fagområdet økonomis særlige måde at analysere
samfundsmæssige forhold gennem fokus på teorier og
genstandsområder
• Færdighed i at identificere og anvende relevante teorier og
metoder fra økonomi til belysning af en problemstilling
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at reflektere over fagområdet økonomis særlige
måde at analysere samfundsmæssige forhold gennem fokus på
teorier og genstandsområder
• Kompetence til at diskutere centrale samfundsmæssige
fænomener ud fra grundlæggende økonomiske metoder og
teorier

Overordnet indhold

Kurset omfatter såvel mainstream-tilgange inden for mikro- og
makroøkonomi som heterodokse tilgange såsom neo-marxisme, post-
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keynesianisme og økologisk økonomi. Kurset understøtter de
studerendes kompetencer til at sammenligne forskellige analytiske
tilgange og dermed svar på samfundsøkonomiske spørgsmål, hvortil kan
benyttes forskellige synsvinkler: et privat forbruger-, et borger- og et
virksomhedsperspektiv, samt et nationalt og internationalt perspektiv.
Samspillet imellem virksomheder og markeder på den ene side og
offentlige budgetter og regulering på den anden side, står centralt i
kurset. Ligeledes danner historiske kriser og kriseløsninger samt i det
hele taget langsigtede samfundsøkonomiske udviklingstræk
udgangspunkt for forskellige begreber og teorier til forklaring af
samfundsøkonomisk udvikling og den aktuelle samfundsøkonomiske
krise.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en kombination af forelæsninger og holdtilrettelagt
undervisning.

Det er en betingelse for at deltage i prøven, at den studerende har
deltaget i og fået godkendt en bunden skriftlig gruppeopgave i økonomi.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Besvarelsen af gruppeopgaven forventes at have et omfang på minimum
4.800 tegn inkl. mellemrum og maksimum 7.200 tegn inkl. mellemrum, alt
inklusive.
Hvis en gruppe ikke får godkendt den skriftlige gruppeopgave, skal
opgaven tilrettes på baggrund af kommentarer fra den kursusansvarlige
og genindleveres.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 7.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 24 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Basiskursus 5: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i
planlægning, rum og ressourcer

Oversættelse af titel

Basic Course 5: Basic Course in Planning, Space and Resources

Seneste ændring

1. september 2019
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Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Teoretisk-analytisk og empirisk viden om hvordan rum,
ressourcer og materialitet indgår i samfundsvidenskabelige
problemstillinger og viden om planlægningens rolle heri

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forstår og kan anvende begreber samt teoretiske tilgange
vedrørende studiet af forskellige problemer og
udviklingsmuligheder i samfundets rumlige organisering, dets
natur/ressourcemæssige basis og planlægning i forbindelse
med dette
• Kompetencer til at identificere og anvende relevante
samfundsvidenskabelige teorier og metoder i problemstillinger
der angår samfundsmæssige fænomener hvor rumlige forhold
og ressourcer samt planlægningens rolle herfor er relevant.

Overordnet indhold

Formålet med kurset er at introducere bredt til det
samfundsvidenskabelige tværfaglige fagområde Planlægning, Rum og
Ressourcer (PRR). Grundkurset i PRR skal både give en indføring i
grundlæggende teoretiske diskussioner og empiriske analyser af
samfundets rumlige organisering, dets aktuelle såvel som potentielle
natur-/ressourcemæssige basis og planlægningens rolle heri. Kurset skal
give empirisk viden, der sætter dig i stand til at forstå og indarbejde disse
sammenhænge i tværfagligt projektarbejde på Den
samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en kombination af forelæsninger og holdtilrettelagt
undervisning.

Det er en betingelse for at deltage i prøven, at den studerende har
deltaget i og fået godkendt en bunden skriftlig gruppeopgave i
planlægning, rum og ressourcer.
Besvarelsen af gruppeopgaven forventes at have et omfang på minimum
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen 4.800 tegn inkl mellemrum maksimum 7.200 tegn inkl. mellemrum, alt
inklusive.
Hvis en gruppe ikke får godkendt den skriftlige gruppeopgave, skal
opgaven tilrettes på baggrund af kommentarer fra den kursusansvarlige
og genindleveres.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 7.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
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indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 24 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Basiskursus 6: Kvalitativ metode

Oversættelse af titel

Basic Course 6: Qualitative methods

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Opnår viden om forskellige former for kvalitative metoder samt
systematisk og kritisk informationssøgning

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Opnår færdigheder i at analysere og sammenligne forskellige
kvalitative metoder og kan foretage systematiske og kritiske
litteratur- og informationssøgninger
• Opnår kompetence til at arbejde selvstændigt med kvalitative
metoder, herunder reflektere over videnskabelige
vurderingskriterier og kan evaluere konsekvenserne af de
metodiske valg.

Overordnet indhold

Grundkurset Kvalitative metoder har til formål at give de studerende en
grundig introduktion til forskellige former for kvalitative metoder, samt
en introduktion til en systematisk og kritisk informationssøgning.
Videnskabelige metoder, som de kvalitative metoder, udgør en vigtig
grundsten i de samfundsvidenskabelige uddannelser. Uanset hvilket
videnskabsideal man knytter an til, drejer metode sig om den
videnskabelige arbejdsproces, dens forskellige fremgangsmåder,
kvalitetskriterier og etik. Det er en viden og et håndværk, der skal
tilegnes.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en kombination af forelæsninger og holdtilrettelagt
undervisning.

Prøveformer
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Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 12.000
antal 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. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Basisprojekt 3

Oversættelse af titel

Basic Project 3

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om samfundsvidenskabelige teorier, metoder, begreber
og videnskabsteoretiske positioner inden for
samfundsvidenskaberne som er relevante for den valgte
problemstilling
• Færdighed i at udføre problemorienteret projektarbejde inden
for en tværfaglig samfundsvidenskabelig problemstilling
• Færdighed i projektvalg, problemformulering, design og
undersøgelse af en problemformulering indenfor et afgrænset
samfundsvidenskabeligt problem
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at formidle samfundsfaglige problemstillinger,
metoder og analyser
• Færdighed i at gennemføre en relevant og kritisk
litteratursøgning, der skaber et overblik over den
videnskabelige litteratur inden for den valgte problemstilling,
samt færdighed i citat og referencehåndtering
• Færdighed i at give konstruktiv feedback på andre studerendes
arbejde og reflektere over feedback fra andre studerende
• Kompetence i at vurdere projektets videnskabsteoretiske status
i forhold til valg af problem stilling, teori og metode
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• Kompetence i at diskutere og begrunde valg af teorier og
metoder samt deres indbyrdes sammenhæng i projektet
• Kompetence i at studere selvstændigt og i samarbejde med
andre og dele viden og refleksioner
• Kompetence i at fremføre en vurdering af projektets teorier,
metoder og resultater, samt reflektere over projektet inden for
en bredere faglig kontekst.

Overordnet indhold

Formålet med projektarbejdet er at analysere en problemstilling ud fra
et tværfagligt perspektiv, med inddragelse af perspektiver repræsenteret
ved to eller flere af de fire fagområder, som indgår i de
samfundsvidenskabelige grundkurser. Analysen skal være teoretisk
underbygget. Teorierne skal være videregående i forhold til
grundkurserne, og der lægges ved projektprøven vægt på, at den
studerende kan relatere forskellige teorier til hinanden. I projektarbejdet
skal der desuden gennemføres en videnskabsteoretisk refleksion i
forhold til valg af problemstilling, teori og metode.

Den primære undervisningsform består af projektvejledning, hvor den
enkelte projektgruppe mødes med den tildelte vejleder efter individuelle
aftaler.

Projektvejledningen suppleres af et projektunderstøttende forløb. Det
projektunderstøttende forløb inkluderer følgende elementer:
Undervisnings- og arbejdsform

1.
2.
3.
4.

Gruppedannelse
Problemfeltsseminar
Tre projektworkshops
Intern evaluering

Det konkrete indhold af det projektunderstøttende forløbs enkeltelementer vil fremgå af Moodle.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Det er en forudsætning for at deltage i projekteksamen BP 3, at den
studerende har fået godkendt gruppeopgaven i relation til
projektworkshoppen.
Hvis en gruppe ikke får godkendt den skriftlige gruppeopgave, skal
opgaven tilrettes på baggrund af kommentarer fra den kursusansvarlige
og genindleveres. Den reviderede gruppeopgave indfrier
forudsætningskravet, hvis den godkendes af ansvarlige underviser.

Prøveformer

21

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport. 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 dialog
mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i
projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer sig til projektrapporten og det
projektundersøttende forløbs relevans og betydning for
processen.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 81.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 81.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 122.400 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk, der indgår i bedømmelsen.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
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Censur: Ekstern censor.

Titel

Basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori

Oversættelse af titel

Basic Course 7: Philosophy of Social Science

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om forskellige samfundsvidenskabelige
videnskabsteoriers syn på viden (epistemologi, ontologi,
metodologi, og validitet) og værdigrundlag
• Viden om hvad der adskiller forskellige videnskabsteoretiske
retninger fra hinanden

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at kunne redegøre for og begrunde
konsekvenserne af forskellige videnskabsteoretiske valg i
forhold til vidensproduktion omkring en given problemstilling
• Færdigheder i at kunne analysere hvilke videnskabsteoretiske
grundantagelser der ligger bag en teoretisk position eller
empirisk analyse
• Kompetencer til at vurdere, perspektivere og anvende
videnskabsteoretiske tilgange på samfundsvidenskabelige
problemstillinger
• Kompetence til at kunne forholde sig refleksivt til egen og
andres videnskabelige praksis

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Igennem kurset præsenteres hovedretninger og centrale
problemstillinger inden for videnskabsteorien og forskningsprocessen og
der introduceres til videnskabsteoretiske diskussioner. Målet er, at den
studerende kan udvise overblik over forskellige samfundsvidenskabelige
videnskabsteoriers syn på viden og samfund, og kan forklare analytiske
konsekvenser af forskellige videnskabsteoretiske valg, og kan anvende
og perspektivere videnskabsteoretiske tilgange på samfundsmæssige
problemer.

Kurset består af en kombination af forelæsninger og holdtilrettelagt
undervisning.

Prøveformer

23

Prøveform nr. 1
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en bunden opgave
udarbejdet af gruppen.
Prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 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 30 minutter.
Ved 3 eksaminander 35 minutter.
Ved 4 eksaminander 40 minutter.
Ved 5 eksaminander 45 minutter.
Ved 6 eksaminander 50 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Prøveform nr. 2
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en fri opgave udarbejdet
af gruppen.
Prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl.
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mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 9.600 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 30 minutter.
Ved 3 eksaminander 35 minutter.
Ved 4 eksaminander 40 minutter.
Ved 5 eksaminander 45 minutter.
Ved 6 eksaminander 50 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Basiskursus 8: Kvantitativ metode

Oversættelse af titel

Basic Course 8: Quantitative methods

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Opnår viden om forskellige former for kvantitative metoder

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Bliver i stand til at analysere multivariate sammenhænge med
statistiske metoder
• Bliver i stand til at fortolke eksisterende statistiske analyser og
forholde sig kritisk til dem
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• Bliver i stand til at analysere statistiske sammenhænge både
med hensyn til signifikans og styrke
• Bliver i stand til at evaluere konsekvenserne af de metodiske
valg
• Bliver i stand til at anvende relevant software til statistisk
analyse af store datasæt
• Bliver i stand til at anvende statistiske metoder og test til at
analysere kvantitative data

Overordnet indhold

Målet er, at de studerende bliver fortrolige med indsamling og analyse af
kvantitative data, samt at forholde sig til signifikans og statistiske test.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af en kombination af forelæsninger og holdtilrettelagt
undervisning.

Det er en betingelse for at deltage i prøven, at den studerende har
deltaget i og fået godkendt den skriftlige gruppeopgave i kvantitativ
metode. Gruppestørrelsen skal være på mellem 3 til 5 studerende og de
studerende sammensætter selv grupperne på første kursusgang. Hvis der
er studerende der ikke indgår i en gruppe efter første kursusgang, vil
disse studerende indgå i administrativt nedsatte grupper.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Hvis en gruppe ikke får godkendt den skriftlige gruppeopgaver, skal den
ikke godkendte opgaven tilrettes på baggrund af kommentarer fra den
kursusansvarlige og genindleveres. Den reviderede gruppeopgave
indfrier forudsætningskravet hvis den godkendes.

Prøveform
Individuel skriftlig stedprøve i en opgave stillet af
kursusansvarlig.
Stedprøvens varighed er 3,5 time.
Prøveformer

Tilladte hjælpemidler ved stedprøven:Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

3.2 Fagmoduler
Formålet med fagmodulerne er, at videreudvikle viden, færdigheder og kompetencer opnået
i basiskurser og projekter med henblik på at den studerende:
• opnår viden om de(t) valgte fagmoduls discipliner, hovedtraditioner og genstandsfelter,
• kan anvende de(t) valgte fagmoduls væsentligste teorier og metoder,
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• forstår de(t) valgte fagmoduls rolle i bacheloruddannelsens hovedområde, og kan reflektere over den
• kan begrunde og vælge relevante løsnings- og analysemodeller.
Bacheloruddannelsen indeholder fagmoduler for to fag. Hvis den studerende vælger et fag, som er godkendt som étfags-bacheloruddannelse, kan begge fagmoduler dog placeres i dette fag.
Fagmodulerne danner det faglige grundlag for udarbejdelse af bachelorprojektet.
Den studerende vælger blandt de bachelorfagkombinationer, der er godkendt indenfor bacheloruddannelsens
hovedområde.

Hvert fagmodul er normeret til 35 ECTS point.
Fagmodulerne findes på RUCs hjemmeside.

3.3 V
Valgkurser
algkurser

Formål
Formålet med de valgfri kurser er at styrke den studerendes mulighed for at:
• underbygge og perspektivere sin uddannelse i en selvvalgt retning, samt
• kvalificere sig i praktisk og/eller teoretisk retning ud over de uddannelseselementer som indgår i
fagmodulerne eller basisdelen af bacheloruddannelsen.
Kurset/kurserne er i alt normeret til 10 ECTS point.
Et valgkursus er normeret til enten 5 ECTS eller 10 ECTS:
• Den studerende kan frit vælge blandt de valgkurser, der udbydes af bachelorstudienævnene.
• Den studerende kan desuden vælge blandt de fagmodulkurser, der udbydes som valgkurser.
• De valgfri kurser skal være ECTS normerede studieaktiviteter, der indgår i universitetsuddannelser på
bachelorniveau.
• Studienævnet kan udbyde kurser, der kun kan tages som valgfri kurser.
Følgende prøveformer kan indgå i et valgkursus:
•
•
•
•
•
•
•

Valgkursus (med skriftlig 7 dages opgave) (5 ECTS)
Valgkursus (med skriftlig stedprøve) (5 ECTS)
Valgkursus (med portfolie eksamen) (5 ECTS)
Valgkursus (med mundtlig prøve) (5 ECTS)
Valgkursus (24 timers hjemmeopgave) (5 ECTS)
Valgkursus (med skriftlig/mundtlig prøve) (5 ECTS)
Valgkursus (med mundtlig prøve med udgangspunkt i en gruppeopgave) (5 ECTS)

Titel

Valgkursus (med skriftlig 7 dages opgave)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over
det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
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identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholdesig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema.
• Anvende videnskabelige teorier og metoder der er relevante i
forhold til problemstillinger inden for kursets tema.

Overordnet indhold

Kurset omhandler et emne inden for et fagligt område, som der gås i
dybden med. For hvert semester udmeldes kursets titel og emne af
studienævnet.

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløbet tager udgangspunkt i forelæsninger, men kan tillige
omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde,
øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
aktiviteter.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

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 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Valgkursus (med skriftlig stedprøve)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS
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• Indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over
det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholdesig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema.
• Anvende videnskabelige teorier og metoder der er relevante i
forhold til problemstillinger inden for kursets tema.

Overordnet indhold

Kurset omhandler et emne inden for et fagligt område, som der gås i
dybden med. For hvert semester udmeldes kursets titel og emne af
studienævnet.

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløbet tager udgangspunkt i forelæsninger, men kan tillige
omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde,
øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
aktiviteter.

Prøveform
Individuel skriftlig stedprøve i opgave(r) stillet af
kursusansvarlig.
Stedprøvens varighed er 4 timer.
Prøveformer

Tilladte hjælpemidler ved stedprøven:Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Valgkursus (med portfolie eksamen)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
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• Indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over
det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholdesig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema.
• Anvende videnskabelige teorier og metoder der er relevante i
forhold til problemstillinger inden for kursets tema.

Overordnet indhold

Kurset omhandler et emne inden for et fagligt område, som der gås i
dybden med. For hvert semester udmeldes kursets titel og emne af
studienævnet.

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløbet tager udgangspunkt i forelæsninger, men kan tillige
omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde,
øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
aktiviteter.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.
Portfolioen består af 3 til 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

Det samlede omfang af portfolioen er 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.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter 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
inden kursets begyndelse.
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Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Valgkursus (med mundtlig prøve)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over
det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholdesig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema.
• Anvende videnskabelige teorier og metoder der er relevante i
forhold til problemstillinger inden for kursets tema.

Overordnet indhold

Kurset omhandler et emne inden for et fagligt område, som der gås i
dybden med. For hvert semester udmeldes kursets titel og emne af
studienævnet.

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløbet tager udgangspunkt i forelæsninger, men kan tillige
omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde,
øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
aktiviteter.

Prøveformer

Prøveform
Individuel mundtlig prøve uden forberedelse.
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Prøven tager sit udgangspunkt i et spørgsmål, der trækkes ved
begyndelsen af prøven.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en dialog..
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Eksaminationstid inkl. udtrækning og votering: 25 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Valgkursus (med 24 timers hjemmeopgave)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over
det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholdesig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema.
• Anvende videnskabelige teorier og metoder der er relevante i
forhold til problemstillinger inden for kursets tema.

Overordnet indhold

Kurset omhandler et emne inden for et fagligt område, som der gås i
dybden med. For hvert semester udmeldes kursets titel og emne af
studienævnet.

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløbet tager udgangspunkt i forelæsninger, men kan tillige
omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde,
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øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
aktiviteter.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 4.800 og
maksimum 7.200 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 24 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Valgkursus (med skriftlig/mundtlig prøve)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over
det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholdesig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema.
• Anvende videnskabelige teorier og metoder der er relevante i
forhold til problemstillinger inden for kursets tema.

Overordnet indhold

Kurset omhandler et emne inden for et fagligt område, som der gås i
dybden med. For hvert semester udmeldes kursets titel og emne af
studienævnet.
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Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløbet tager udgangspunkt i forelæsninger, men kan tillige
omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde,
øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
aktiviteter.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve baseret på en bunden opgave.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Prøveformer

Det skriftlige produkt skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimalt 14.400 anslag inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Valgkursus (med mundtlig prøve med udgangspunkt i en
gruppeopgave)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Indsigt i og kritisk refleksion på et videnskabeligt grundlag over
det udvalgte områdes teorier, metoder og praksisser, samt
identifikation af centrale videnskabelige problemstillinger
inden for området.
• Vurdere, vælge og mestre kursets videnskabelige teorier,
metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillinger
inden for kursets tema.
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• Udføre analyser på et videnskabeligt grundlag og forholdesig
løsningsorienteret til centrale problemstillinger inden for
kursets tema.
• Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden for
kursets tema.
• Anvende videnskabelige teorier og metoder der er relevante i
forhold til problemstillinger inden for kursets tema.

Overordnet indhold

Kurset omhandler et emne inden for et fagligt område, som der gås i
dybden med. For hvert semester udmeldes kursets titel og emne af
studienævnet.

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusforløbet tager udgangspunkt i forelæsninger, men kan tillige
omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde,
øvelser, studenteroplæg, peer feedback og ekskursioner, såvel som andre
aktiviteter.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en synopsis udarbejdet
af gruppen.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Prøven indledes med 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:

Prøveformer

For 2 studerende maksimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende maksimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende maksimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende maksimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende maksimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 30 minutter.
Ved 3 eksaminander 45 minutter.
Ved 4 eksaminander 60 minutter.
Ved 5 eksaminander 75 minutter.
Ved 6 eksaminander 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
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Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

3.4 Bachelorprojekt

• Bachelorprojekt (15 ECTS)

Titel

Bachelorprojektet

Oversættelse af titel

Bachelor Project

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om teorier, metoder, begreber og videnskabsteoretiske
positioner inden for den faglige specialisering og som er
relevante for den valgte problemstilling
• Færdighed i at afgrænse og formulere en relevant
problemstilling inden for det samfundsvidenskabelige område
• Færdighed i at opstille, begrunde og gennemfører en
dækkende analysestrategi
• Færdighed i at planlægge, styre og rettidigt gennemføre et
relevant projektarbejde til besvarelse af problemstillingen
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at udvælge, inddrage og reflektere over relevant
videnskabelig litteratur, der skaber et overblik over den
videnskabelige litteratur inden for den valgte problemstilling
• Kompetence til at forholde sig kritisk til anvendte metoders
styrker og svagheder
• Kompetence til at diskutere betydningen af de opnåede
resultater og deres relation til relevant videnskabelig litteratur
• Kompetence til at formidle den valgte samfundsvidenskabelige
problemstilling og de opnåede resultater i en klart struktureret
bachelorrapport i overensstemmelse med de akademiske normer og krav, bl.a. til håndtering af citationer og referencer
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• Kompetence til at reflektere over og redegøre for projektets
karakter og placering i relation til et eller flere
samfundsvidenskabelige fag
• Kompetencer til at foretage kvalificeret valg af
kandidatuddannelse eller erhverv ud fra indsigt i egne faglige
og personlige forudsætninger samt ud fra viden om studie- og
erhvervsmuligheder

Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på
kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger
inden for et afgrænset fagligt emne.

Overordnet indhold

Bachelorprojektet skal skrives inden for det samfundsvidenskabelige
område og skal inddrage ét eller begge fag, som er valgt i fagmodulerne.
Såfremt bachelorprojektet inddrager begge fag, og et af disse ligger
uden for det samfundsvidenskabelige område, skal hovedvægten være
på det fag, der ligger inden for det samfundsvidenskabelige område.
Desuden fungerer kurset Samfundsvidenskabelig Analysestrategi som et
projektunderstøttende kursus for bachelorprojetet.

Undervisnings- og arbejdsform

Den primære undervisningsform består af projektvejledning, hvor den
enkelte projektgruppe mødes med den tildelte vejleder efter individuelle
aftaler.

Prøveform
Individuel eller gruppeprøve for deltagerne i
bachelorprojektarbejdet.
Bachelorprojektet udarbejdes normalt i grupper, men den
studerende har ret til at arbejde individuelt.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.

Prøveformer

Den mundtlige prøve er en individuel prøve for studerende, der
har udarbejdet projektrapporten alene eller har anmodet om
individuel prøve. Øvrige mundtlige prøver afholdes som
gruppeprøver.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport og eventuelt 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 dialog 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
projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
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Omfangskravene for projektrapporten er:
For 1 studerende minimum 60.000 og maksimum 81.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 81.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 81.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 100.800 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 124.800 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé.
Projektrapporter skrevet på dansk, norsk eller svensk skal
forsynes med et resumé på engelsk. Projektrapporter skrevet på
et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med et
resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse med en vægtning
på 5 procent.
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
For grupper af 5 studerende 105 minutter
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.

4. Generelle bestemmelser
4.1 Førsteårsprøven
Den studerende skal deltage i de prøver, der indgår i uddannelsens første år, inden udgangen af det første studieår efter
studiestart (førsteårsprøven). Det gælder dog ikke prøver, som den studerende har fået startmerit for.
Den studerende skal senest bestå de nævnte prøver inden udgangen af den studerendes andet studieår efter studiestart.
Dette gælder uanset om den studerende har gennemført tre forsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen.
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4.2 Merit
Studienævnet vil, på baggrund af ansøgning om merit eller forhåndsmerit fra den studerende, fagligt vurdere om
uddannelseselementer, der indgår i 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.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede udenlandske
uddannelseselementer kan herudover 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.

4.3 Mobilitet og udlandsophold
Mobilitet og udlandsophold
En studerende kan søge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre et studieophold i udlandet, som
træder i stedet for enkelte specificerede dele af det ordinære uddannelsesforløb. Nærmere regler fremgår af
universitetets hjemmeside.
Studienævnet anbefaler, at udlandsopholdet placeres på 4. - 5. semester
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer
og forhåndsmerit for danske eller udenlandske uddannelseselementer kan indbringes for et meritankenævn, når klagen
vedrører den faglige vurdering, jf. bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser
(meritankenævnsbekendtgørelsen). Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede udenlandske
uddannelseselementer kan herudover 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

4.4 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.

4.5 Andre bestemmelser
Regler om tilmelding, framelding og omprøve - og evt. dispensationsmuligheder – er fastsat i universitetets fælles
uddannelsesregler, der findes på RUC's regelsamling.

4.6 Gymnasielærerkompetence
En studerende, der ønsker at opnå gymnasielærerkompetence med fag inden for bacheloruddannelsens hovedområde,
skal opfylde faglige mindstekrav på bachelorniveau via basiskurser og fagmodulet i det specifikke fag. Se beskrivelserne
i de enkelte fagmoduler
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5. Dispensation og klageadgang
5.1 Dispensation
Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er
fastsat af studienævnet.

5.2 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.

5.3 Overgangsregler

6. Godkendelse
6.1 Godkendt i studienævnet
Godkendt af studienævnet for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse den 17. december 2018
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

6.2 Godkendt af Rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den 30.04.2019

6.3 Bilag
Ingen bilag
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