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PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED 
5. semester 
 
2. eksterne prøve. 
En professionsrelateret og problembaseret skriftlig opgave, individuel eller gruppe op til 4 
studerende, efterfulgt af en mundtlig prøve med udgangspunkt i den skriftlige opgave. Den 
mundtlige prøve kan foregå individuelt eller i gruppen. 
Det er en forudsætning for at deltage i prøven, at den studerende har gennemført praktikforløb 
samt andre obligatoriske studieaktiviteter som beskrevet i semesterbeskrivelsen. 
 
Formål  

 At den studerende kan udvælge og udforme en selvvalgt professionsrelateret 
problemformulering, som efterfølgende bearbejdes i en skriftlig opgave.  
 

Bedømmelsesgrundlag 
Den skriftlige opgave samt den mundtlige præstation. Der gives en samlet bedømmelse. 

 
Bedømmelse  
Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 
 
Bedømmelse, øvrige krav 
Bedømmelsen tager udgangspunkt i mål for læringsudbyttet for 5. semester på den relevante 
studieretning/toning. De praktikrelevante læringsmål er afprøvet gennem evaluering af 
praktikforløbet. 
Ved bedømmelsen lægges der vægt på den studerendes evne til at arbejde med en 
problembaseret tilgang og inddragelse af professionsfeltet samt evne til at vælge og bearbejde 
relevant teori. Ved den mundtlige eksamination lægges der vægt på den studerendes evne til at 
diskutere og argumentere fagligt. 
 
 
Krav til indhold 
 
 Beskriver baggrunden for den valgte problemstilling 
 Afgrænser til en præcis problemformulering 
 Beskriver litteratursøgningen 
 Beskriver og begrunder den valgte metode/teorivalg til bearbejdelse af 

problemformuleringen 
 Undersøgelsesafsnit indeholder beskrivelse af professionsfeltet, teori, analyse 
 Diskussionsafsnit 
 Konklusion i forhold til problemformuleringen 
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 Evt. perspektivering, hvor der peges på større /andre sammenhænge, 
anvendelsesmuligheder, og/eller fremtid for feltet 
 

 
Vejleder 
Tildeling af vejleder finder sted i forbindelse med emnevalg.  
 
Form  
Opgaven udarbejdes individuelt eller i grupper på max. 4 studerende. Det anbefales, at I orienterer 
jer i beskrivelse af "Om gode opgaver på videregående uddannelser” (Its Learning).  
Opgaven skal have et omfang af max 24.000 anslag for individuelle opgaver (10 sider). For 
gruppeopgaver max 28.800 anslag.  
Den skriftlige opgave danner grundlag for den mundtlige eksamen på i alt 30 minutter inkl. 
votering og tilbagemelding. Ved gruppeeksamen tildeles ekstra eksamenstid (se bilag andetsteds). 
Den studerende har indledningsvis max. 5 min. til et mundtligt indlæg, der skal supplere opgaven. 
Det anbefales at den studerende udarbejder en skriftlig disposition for den mundtlige eksamen.  
 
Gruppeprøve:  
Hvis gruppen ønsker at gå til gruppeeksamen, meddeles det vejleder senest 15. december. I 
forhold til studieadministrationen gælder følgende procedure:  
Hvis I ønsker at skrive sammen i grupper og gå til prøve sammen, har vi ikke brug for den 
information i Studieadministrationen, idet det fremgår af Wiseflow. Men hvis man skriver sammen 
og ønsker at gå til prøve individuelt, er det vigtigt at give Studieadministrationen besked på e-mail: 
laerkomm@ucsyd.dk 
  
Se i øvrigt kriterier vedrørende gruppeeksamen i bilag. 
  
Praktiske informationer 
Vejledning starter i uge 48 og finder sted frem til afleveringsdato på den studerendes/gruppens 
initiativ.  
Der kan anvendes vejledning i et omfang af max 30 minutter pr. studerende. 
Aflevering: Sker via wiseflow senest den 18. januar 2020 kl. 12.00  
Mundtlig eksamen finder sted i uge 4  
  
Eksamensplan for tidspunkt og sted udarbejdes af studiekontoret og fremgår af Wiseflow. 
 

Bedømmelseskriterier 

Fuld målopfyldelse, svarende til karakteren 12 
 
Det skriftlige oplæg  

 Der er redegjort nuanceret for den valgte problemstilling 
 Der er foretaget en afgrænsning til en præcis faglig relevant problemformulering 
 Der er redegjort for relevant litteratursøgning med søgeord og hvilke databaser der er 

anvendt 



5.semester eksamen studieretning SD med toningerne SF og KD /2021 
2020 

3 
 

 Der er beskrevet og argumenteret præcist og nuanceret for den valgte metode til 
bearbejdning, herunder begrundelse for teorivalg og videnskabsteoretisk tilgang 

 Bearbejdningen afspejler en klar forståelse af studieretningens fokus  
 Der anvendes fagsprog 
 Argumentationen og diskussionen fremstår nuanceret  
 Den studerende forholder sig kritisk til de valgte teorier  
 Konkluderer klart i forhold til problemformuleringen 
 En eventuel perspektivering tager klart udgangspunkt i bearbejdning og konklusion 
 Generelt er stringent og velargumenteret 

 
Det mundtlige forsvar 

 Den studerende kan argumentere kritisk og nuanceret i forhold til en uddybning af det 
skriftlige oplæg 

 Anvender fagsprog 
 
 
 
 


