Opgavekrav til 2. semesterprøven – ES20 2021
Semesterets tema:
I semesteret sættes fokus på råvarer, mad og måltider i et kvalitets-, sundheds- og
fødevaresikkerhedsperspektiv. Der arbejdes med forholdet mellem forbruger og ’fødevare-madmåltidsproducent’ i et hygiejne-, et bæredygtigheds- og markedsperspektiv. Semesteret introducerer til
ledelse og organisation. Der arbejdes med kulturelle forandringsprocesser i organisationer relateret til
indførelse af procedurer og handleplaner samt det politiske systems regulering af produktion og marked.

Centralt fagindhold:
-

-

Fødevaresikkerhed og hygiejne i et teoretisk og praktisk perspektiv.
Råvarer, forarbejdningsmetoder, hygiejne, emballage, kulinarisk kvalitet og sensorik i relation til
fødevarer, mad- og måltidsproduktion
Risiko for udvikling af livsstilssygdomme ift. ernæring, sundhedsadfærd og social baggrund
Organisation og organisationskultur, samarbejde og ledelse i relation til mad og måltider
Forholdet mellem forbruger og producent af fødevarer, mad og måltider i relation til kvalitetssikring og
dokumentation
Forbrug i relation til fødevarelovgivning og politik
Anvendelsesorienterede aspekter i forhold til videnskabsteori og metode

Om prøven:
Semesteret afsluttes med en prøve, der er tilrettelagt med det formål at afprøve de studerendes forståelse
for semesterets mål for læringsudbytte (se semesterplan).
Det er en forudsætning for at deltage i prøven, at den studerende har gennemført de obligatoriske
studieaktiviteter. Se beskrivelse om obligatoriske studieaktiviteter i semesterplanen
Prøveform:
En skriftlig problembaseret opgave med udgangspunkt i semesterets fag og fagområder i grupper med op
til 4 studerende efterfulgt af mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i den skriftlige opgave.
Bedømmelsesgrundlag:
Den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. Der gives en samlet bedømmelse.
Bedømmelse:
Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Den skriftlige del af opgaven:
•
•
•
•
•
•

Opgaven er problembaseret
Der arbejdes i grupper á 2-4 studerende
Max. 10 sider ved grupper á 2-3 studerende i alt max 24.000 anslag (inkl. tegn og
mellemrum) Indholdsfortegnelse og litteraturliste tæller ikke med.
Max. 12 sider ved grupper á 4 studerende i alt max 28.800 anslag (inkl. tegn og
mellemrum) Indholdsfortegnelse og litteraturliste tæller ikke med.
Der gives 30 min. vejledning pr. studerende (inkl. vejleders forberedelse forud for
vejledning)
Opgaven afleveres senest d. 16. juni kl. 12.00 i Wiseflow

Den mundtlige del af prøven:
Den mundtlige prøve ligger 24. – 25. juni 2021 for ES20
•

Prøven er ekstern

•

Vejleder er eksaminator

•

Prøven varer 30 minutter inklusiv votering, hvilket betyder ca. 20 minutter, hvor du er på

•

Du tager initiativet de første 5-7 minutter, hvor du laver en mundtlig fremlæggelse på
baggrund af en til lejligheden udarbejdet disposition (denne udleveres også til eksaminator
og censor ved eksamensstart)

•

Du skal ikke gentage/repetere jeres skriftlige opgave, men med udgangspunkt i opgaven
bygge videre refererende til opgaven

•

Således må du gerne medbringe ny teori (en fordel at have figurer/modeller med til at vise
eksaminator og censor), der uddyber, begribeliggør m.m. jeres empiri

•

I eksaminationen kan eksaminator og censor stille spørgsmål vedrørende den skriftlige
opgave og modulets pensum

•

Det er ikke tilladt at efterlade tasker m.m. under votering

