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UC SYDs profil 
For at sikre kvaliteten og øge sammenhængen for de studerendes uddannelsesforløb har alle uddannelser 
på UC SYD formuleret deres kerneopgave. Kerneopgaven er uddannelsens vision og det alle semestre, 
forløb, temaer og undervisning er rettet mod. Med udgangspunkt i kerneopgaven og ud fra de studerendes 
evaluering samt undervisernes refleksioner formulerer undervisergruppen hvert år uddannelsens 
opmærksomhedspunkter, som der er særligt fokus på i årets undervisning.  
 
 
ES kerneopgave:  
At uddanne de studerende med og til kritisk og aktuel faglighed og samarbejde med dem som lærende 
mennesker samt bidrage til deres professionsdannelse i et samspil med professions- og aftagerfeltet. 
 
 
Uddannelsens opmærksomhedspunkter 2022-23: 
 

 At være studerende: 
Uddannelsen er tilrettelagt ud fra præmissen, at læring foregår bedst i et socialt samspil. Du skal 
derfor understøtte et godt studiemiljø på holdet herunder fremme mulighed for alles aktive 
deltagelse og faglige refleksion. Du skal desuden som studerende tage ansvar for eget studie, 
læring og trivsel.  
 
At blive professionel:  
Som ernæring og sundhedsbachelor forventes det, at du kan samarbejde professionelt. Derfor er 
det væsentligt, at du gennem hele uddannelsesforløbet kan samarbejde bredt.  
Du skal som studerende udvikle din professionsidentitet gennem uddannelsen, dette sker bl.a. 
gennem dine refleksioner over praksisviden, udviklingsviden og forskningsviden i forhold til 
professionen. 

 
Denne semesterplan er baseret på og har hjemmel i: 

• Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, 
• Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Ernæring og Sundhed ved UC SYD sep. 2016  

relevante dokumenter kan findes på hjemmesiden:  
https://www.ucsyd.dk/uddannelse/ernaering-og-sundhed/regler-og-rammer-ernaering-og-
sundhedsuddannelsen 

  

https://www.ucsyd.dk/uddannelse/ernaering-og-sundhed/regler-og-rammer-ernaering-og-sundhedsuddannelsen
https://www.ucsyd.dk/uddannelse/ernaering-og-sundhed/regler-og-rammer-ernaering-og-sundhedsuddannelsen
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a) Tema 
Tema: 

Professionsrettet fordybelse (10 ECTS-point) og Bachelorprojekt (20 ECTS-point). I semesteret indgår et 
valgfrit element med 10 ECTS.  

 
Fagområder og fag: 

Den professionsrettede fordybelse, som består af et valgfrit element, skal give den studerende mulighed 
for at fordybe sig i områder med relevans for den studerendes studieretning. Der kan indgå obligatoriske 
studieaktiviteter som fremgår af beskrivelsen af de valgfrie elementer, der indgår som bilag til 
semesterbeskrivelsen  

Uddannelsesstedet udbyder valgfrie elementer, men den studerende kan også selv planlægge et forløb 
eller deltage i forløb på andre uddannelser eller internationalt. For at forløbet kan indgå i uddannelsen, skal 
uddannelsesstedet forhåndsgodkende forløbet.   

 

I bachelorprojektet sættes fokus på den studerendes selvstændige bearbejdelse af en selvvalgt 
professionsrelevant problemstilling. Den studerende skal inddrage relevant videnskabsteori, videnskabelig 
metode, resultater fra praksisrelaterede udviklings-, forsøgs- og forskningsarbejde samt forskningsbaseret 
litteratur.  

I bachelorprojektet skal den studerende demonstrere sin selvstændige bearbejdelse af professionens 
arbejdsformer og undersøgelsesmetoder og inddrage resultater fra praksisrelaterede udviklings-, forsøgs- 
og forskningsarbejde samt forskningsbaseret litteratur af relevans for problemstillingen. 

 
Centralt fagindhold: 
 

• Identifikation og bearbejdning af professionsrelevante problemstillinger 
• Anvendelse af grundlæggende akademiske færdigheder 
• Anvendelse af empiri i relation til projektets problemstilling 

b) Mål for Læringsudbytte – viden, færdigheder og kompetencer 

Mål for læringsudbytte for 7. semester bestemmes af den studerendes studieretning og formålet for 
uddannelsen, dette uddybes i semesterbeskrivelsen. Der henvises til bilag 4 i studieordningen.  

Viden:  
Den studerende:  

• har viden om og kan forstå sammenhæng mellem kost og fysiologiske ændringer gennem livet i 
en samfundsmæssig kontekst,   
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• kan reflektere over sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende 
interventioner, der øger borgerens og patientens mulighed for mestring af det sunde 
hverdagsliv,   

• kan reflektere over borgerens og patientens mulighed for mestring af det sunde hverdagsliv,   
• har viden og kan reflektere over sundhedsfremme og forebyggelse på individ- og gruppeniveau, 

såvel som strukturelt niveau,   
• kan forstå ledelse, processer, udvikling, planlægning og gennemførelse af opgaver inden for 

fødevarer, ernæring og sundhedsområdet,    
• har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og 

kommunikationsteknologi og teknologiens betydning,   
• kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og 

tværsektorielt samarbejde herom,   
• kan reflektere over etiske problemstillinger,   
• har viden om og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis, og har kendskab til 

simple implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper,   
• har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan 

forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse,   
• har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og 

kan reflektere over deres anvendelse,   
• har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professionsopgaver og 

ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at 
være aktør i det hele sundhedsvæsen,   

• har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i 
sundhedsvæsnet   

• har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, 
kvalitetssikring og udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i 
professionspraksis   

• Har viden om og kan forstå fødevarer, hygiejne, kulinarisk kvalitet og sensorik i relation til mad og 
måltidsproduktion   

Den uddannede inden for studieretningen Fødevarer og Ledelse har tillige   

• viden om og kan reflektere over processer og ledelse vedrørende fødevarer og 
fødevareforarbejdning i relation til mad og måltider,   

• viden om og kan forstå ernæringsmæssig, hygiejnisk, teknologisk og sensorisk kvalitet samt 
økonomi og bæredygtighed og   

• viden om og kan forstå konceptudvikling, innovation og projektledelse på tværs af den offentlige 
og det private område.   

  

Den uddannede inden for studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik har tillige   

• viden om og kan forstå principper for diætbehandling og farmakologisk behandling af sygdomme 
under hensyntagen til livsstil og levevilkår,   

• viden om og kan forstå sundhedspædagogik, formidling og den professionelle samtale relateret til 
undervisning og vejledning og   
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• viden om og kan reflektere over metoder relateret til den diætetiske praksis samt dokumentation 
og kvalitetsudvikling.   

 
Færdigheder:  
Den studerende kan:  

• formidle faglige og praksisnære problemstillinger og løsninger på individ-, gruppe- og strukturelt 
niveau,   

• anvende forsknings- og udviklingsbaserede resultater og integrere forskellige vidensformer fra 
professionsområdet,   

• mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde    
• anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i 

størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer,   
• anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og 

kvalitetsudvikling   
• mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og 

forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde og   
• anvende og begrunde forskellige metoder til vurdering af fødevarer og måltider i forbindelse med 

praksisnære problemstillinger   

  

Den uddannede inden for studieretningen Fødevarer og Ledelse kan tillige   

• vurdere og mestre optimering af processer relateret til fødevare-, mad- og måltidsproduktion 
under hensyntagen til borgerens behov samt økonomi og bæredygtighed,   

• mestre at udvælge, udvikle og kvalitetssikre fødevare-, mad og måltidskoncepter,   
• mestre udvikling, implementering og evaluering af processer og ledelsesopgaver,   
• mestre at arbejde innovativt og entreprenant med fødevare-, mad og måltidskoncepter   
• anvende teoretisk viden i praksis inden for ledelse, udvikling og planlægning.   

  

Den uddannede inden for studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik kan tillige   

• vurdere ernæringsstatus og ernæringsrisiko samt stille ernæringsdiagnose,   
• anvende, vurdere og udvikle vejledningsmateriale under hensyntagen til individuelle og 

samfundsmæssige forhold,   
• vurdere og mestre understøttelse af borgerens og patientens motivation i forbindelse med 

kostændringer i relation til livssituationen og levevilkår og   
• anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og 

rådgivning om borger- og patientforløb inden for forberedelse, udførelse og efterbehandling i 
professionspraksis og i tværprofessionel praksis   
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Den studerende på studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik, toningen Sundhedsfremme og 
Forebyggelse, kan tillige   

• vurdere og begrunde betydningen af fysisk aktivitet i et sundhedsfremme-perspektiv og   
• mestre diætbehandling af borgere med livsstilsygdomme og ernæringsterapi af småtspisende 

borgere  

   

Den studerende på studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik, toningen klinisk Diætetik, kan tillige  

• Mestre diætbehandling og ernæringsterapi af borgere og patienter    

 
 
Kompetencer:  
Den studerende kan: 

• selvstændigt udvikle kvalitetsstandarder,   
• selvstændigt agere inden for organisatoriske sammenhænge, herunder sundhedsvæsnet,   
• håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger på et analytisk og metodisk 

grundlag og identificere egne læringsbehov,    
• selvstændigt håndtere at arbejde innovativt, udviklingsorienteret, kritisk refleksivt og 

målfokuseret i faglig såvel som i tværprofessionelt og tværsektorielt kontekst,   
• håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation i forskellige kontekster,    
• håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i 

et helhedsperspektiv,   
• håndtere anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og 

kommunikationsteknologi i den relevante kontekst,   
• håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling    
• udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne 

læreprocesser og udviklingsbehov og   
• selvstændigt håndtere udviklingen af sunde måltider under hensyntagen til levevilkår   

 

Den uddannede inden for studieretningen Fødevarer og Ledelse kan tillige   

• selvstændigt påtage sig ansvar for at arbejde innovativt inden for fødevare-, mad- og 
måltidskoncepter,   

• selvstændigt håndtere og udvikle formidlingsaktiviteter i forbindelse med udvikling af fødevare-, 
mad- og måltidskoncepter,   

• selvstændigt håndtere ledelsesmæssige problemstillinger i et mono- og tværprofessionelt 
samarbejde set i forhold til, arbejdsmiljø, økonomi og bæredygtighed og   

• håndtere udarbejdelse, dokumentation, evaluering og udvikling af styringsredskaber i et 
ledelsesmæssigt perspektiv inden for fødevare-, mad- og måltidskoncepter.   
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Den uddannede inden for studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik kan tillige   

• selvstændigt udøve sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende kost- 
og ernæringsvejledning   

• selvstændigt påtage sig ansvar for og håndtering af analyse, igangsætning, dokumentation, 
journalisering og evaluering af undervisnings- og vejledningsmateriale,   

• selvstændigt håndtere at stille en ernæringsdiagnose og påtage sig ansvar for at igangsætte, 
dokumentere og evaluere diætbehandling og ernæringsterapi under hensyntagen til borgerens og 
patientens livssituation og levevilkår   

   

Den studerende på studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik, toningen Sundhedsfremme og 
Forebyggelse, kan tillige  

• selvstændigt håndtere at arbejde innovativt med formidling   
• selvstændigt planlægge, igangsætte og evaluere sundhedsfremmende tiltag med baggrund i 

ernæring og fysisk aktivitet   

   

Den studerende på studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik, toningen Klinisk Diætetik, kan tillige   

• selvstændigt påtage sig ansvar for håndtering af komplekse diætetiske problemstillinger i et 
tværprofessionelt samarbejde i forhold til specifikke patientgrupper  

• selvstændigt understøtte sammenhængende diætetiske forløb for borgere/patienter både i det 
primære og sekundære sundhedsvæsen  

c) Semesterets opmærksomhedspunkter 
• Det valgfrie element understøtter den enkeltes faglige profil 

 
• At den studerende arbejder udviklingsorienteret og selvstændigt med aspekter inden for 

studieretningen, som medvirker til udviklingen af faget  
 

 
  



ERNÆRING OG SUNDHED – PLAN FOR 7. SEMESTER SEPTEMBER – 2022 

Side 9 
 

d) Semesterets rammer og fagområder 

Semesteret omfatter et valgfrit element på 10 ECTS som afvikles først og et bachelorprojekt der afslutter 
uddannelsen   

Del 1 (valgfrit element) afvikles i ugerne 35 – 40/2022  

Del 2 (bachelorprojekt) afvikles i ugerne 41/2022 – 4/2023  

Fag og fagbeskrivelser: 
Korte beskrivelser af hvordan de enkelte fag bidrager til semesterets mål med overordnet beskrivelse af  

Fagområder: 

Fordeling af fagområder   ECTS-point 
Sundhedsvidenskab  9 
Naturvidenskab  9 
Humanvidenskab  6 
Samfundsvidenskab  6 
I alt  30 
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e) Semesterets ramme - arbejdsform/projekter og tidsplan  
Tidsplan for semestret - oversigt over de aktiviteter ugerne indeholder ud over almindelig undervisning  

 

Uge 35 Mandag den 29.8 Bachelordag /start på 7. semester 

 Valgfagsperiode 1 

Uge 36 Valgfagsperiode 1 

Uge 37 Valgfagsperiode 1 

Professionsfestival 15.+16. september 2022 

Uge 38 Valgfagsperiode 2 

Uge 39 Valgfagsperiode 2 

Uge 40 Valgfagsperiode 2 

Uge 41 Mandag den 10.10 Bachelorcafé (msma), + A-kasse og FTF-a 

Bachelorskrivning 

Uge 42 Bachelorskrivning 

Uge 43 Mandag den 24.10 Bachelorcafé (agas) 

Bachelorskrivning 

Fredag den 28.10 Bachelorcafé ( msma) – peer feedback 

Uge 44 Bachelorskrivning 

Uge 45 Torsdag den 10.11 Bachelorcafé (hije) 

Bachelorskrivning 

Uge 46 Bachelorskrivning 

Uge 47 Bachelorskrivning 

Senest mandag den 21.11 skal studieadministrationen have besked om grupper der skriver 
sammen, går individuelt eller i gruppe til den mundtlige del af prøven. Besked sendes til 
msma@ucsyd.dk  samt til studieadministrativ medarbejder Anne Hertz på mail  
laerkomm@ucsyd.dk 

Uge 48 Bachelorskrivning 

mailto:msma@ucsyd.dk
mailto:laerkomm@ucsyd.dk
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Uge 49 Mandag den 5.12 Bachelorcafé (hije) 

Bachelorskrivning 

Uge 50 Bachelorskrivning 

Uge 51 Juleafslutning  

Bachelorskrivning 

Uge 52 Bachelorskrivning 

Uge 1 Bachelorskrivning 

Uge 2 Aflevering af bachelorprojekt i Wiseflow – dato kommer 

Inden aflevering skal bachelorprojektet uploades på UC Viden 

Uge 3 Eksamensplan offentliggøres efter afleveringsfrist. Semestereksamen 

Uge 4 Dimission torsdag den 26.1.23 

f) Obligatoriske studieaktiviteter 
Det er en forudsætning for at deltage i eksamener/prøver, at den studerende har gennemført de 
obligatoriske studieaktiviteter, som er beskrevet i semesterbeskrivelsen. 

g) Praktik 
Der er ikke praktik forløb i dette semester. 

h) Semesterafslutning og bedømmelse  

Semesteret afsluttes med 2 prøver: 1: Prøve i professionsrettet fordybelse/det valgfrie element og 2: Prøve 
i bachelorprojektet.  
Det er en forudsætning for at deltage i prøverne, at den studerende har gennemført de obligatoriske 
studieaktiviteter, der fremgår af semesterbeskrivelsen og i beskrivelsen af det valgfrie element. Hvis den 
studerende ikke gennemfører en obligatorisk studieaktivitet, er forudsætningskravet for at deltage i prøven 
ikke opfyldt, og den studerende har brugt et prøveforsøg.   
En studerende der ikke opfylder forudsætningskravet, har ret til afhjælpning imellem hvert 
eksamensforsøg. Som udgangspunktet vil afhjælpningsforsøget være det samme som det oprindelige 
forudsætnings-krav.  Uddannelsen kan dog ud fra en konkret vurdering skønne, at den studerende vil 
kunne afhjælp forudsætningskrav ved en anden foranstaltning end den oprindeligt fastsatte. Den 
studerende vil blive orienteret om, hvilken afhjælpning der finder anvendelse  
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Eksamens- og prøveform  
Prøve 1: Prøve i professionsrettet fordybelse/ det valgfrie element.   

De studerende vælger et eller flere valgfrie elementer af et samlet omfang på 10 ECTS.  De valgfrie 
elementer beskrives i semesterbeskrivelsen. De valgfrie elementers afprøvning beskrives i 
valgfagsbeskrivelserne.  

De studerende får en selvstændig karakter for hvert valgfrit element. 

Prøve 2: Bachelorprojektet   

Uddannelsen afsluttes med en prøve i bachelorprojektet. Prøven i bachelorprojektet kan først finde sted, 
når uddannelsens øvrige prøver er bestået. Prøven skal, sammen med uddannelsens øvrige prøver, 
dokumentere uddannelsens samlede mål for læringsudbytter.   

 Centralt indhold for bachelorprojektet:  

• Identifikation og bearbejdning af professionsrelevante problemstillinger   
• Anvendelse af grundlæggende akademiske færdigheder.   
• Anvendelse af empiri i relation til projektets problemstilling   

Prøveform bachelorprojektet.  

Bachelorprojektet består af en skriftlig opgave, som kan udarbejdes alene eller i grupper på op til 3 
studerende og en mundtlig prøve. Den skriftlige opgave kan udarbejdes som et monofagligt eller et 
tværprofessionelt projekt. Problemstillingen formuleres af den/de studerende og godkendes af 
uddannelsesinstitutionen. Studerende, som ønsker at udarbejde et tværprofessionelt bachelorprojekt, 
modtager vejledning om mulighederne inden bachelorforløbet påbegyndes. 

Bedømmelsesgrundlag for bachelorprojektet. 

Bedømmelsesgrundlaget er den skriftlige opgave samt den mundtlige prøve. Bedømmelsen er en 
helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundtlige prøve.  

Bedømmelsen er individuel og sker efter 7- trins skalaen i relation til de beskrevne læringsudbytter for 7. 
semester, valgt problemstilling, studieretningsprofil og evalueringskriterier.  

I bedømmelsen lægges vægt på:  

• Redegørelse for den professionsfaglige problemstillings relevans, art og afgrænsning  
• Problembehandling, herunder valg og brug af teorier, metoder og empiri  
• Stringens i analyse og vurdering af indsamlede data og den anvendte litteratur  
• Diskussion, konklusion   
• Den studerendes stave- og formuleringsevne  

(se bilag 3, hvor kriterierne for karakteren 12 er beskrevet)  



ERNÆRING OG SUNDHED – PLAN FOR 7. SEMESTER SEPTEMBER – 2022 

Side 13 
 

Den mundtlige eksamination er planlagt til januar 2023. Eksaminationen tager udgangspunkt i den skriftlige 
opgave og har form af en faglig drøftelse, der kan omhandle alle aspekter af opgaven. Hver studerende har 
indledningsvis ca. 10 minutter til rådighed. Det anbefales, at den studerende medbringer en disposition til 
denne del.  Herefter er der en faglig drøftelse. 

Tidsplan ved mundtlig prøve:  

Antal studerende  Eksamenstid i minutter alt incl.  
1  45  
2  65  
3  85  

 
Bedømmelse  
Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 
 
Censur  
Ekstern censur 
 
Til- og afmelding til prøver:  
Ved at påbegynde semesteret, er den studerende automatisk tilmelding til prøven. En eventuel afmelding 
til prøven skal ske senest 1 uge inden prøven begynder. Hvis den studerende melder afbud efter dette 
tidspunkt, betragtes prøven som påbegyndt, og der er brugt et forsøg.  (Se endvidere eksamens-
bekendtgørelsen.)  
 

i) Evaluering af semesteret samt feedback 
Evaluering af semesterets tilrettelæggelse og gennemførelse sker ved individuel besvarelse af et elektronisk 
spørgeskema 

Spørgeskemabesvarelserne og de drøftede opmærksomhedspunkter vil indgå i undervisernes afsluttende 
semesterevaluering med henblik på at kvalificering af semesteret for det næste hold. 

Feedback: Sker i forbindelse med karaktergivningen ved både del 1 og del 2 af 7. semester. 

j) Internationale muligheder 
International koordinator informerer om muligheder på semesteret. 
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k) Bilag 1 

Studieaktivitetsmodel: 
30 ECTS-point – svarer til 795 arbejdstimer timer hvoraf en mindre del er skemalagte jf. semestrets 
fagrække (semesteret løber over 20 uger) 
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l) Bilag 2 

Litteraturliste - obligatorisk litteratur, der skal anskaffes 
 
Litteraturliste - obligatorisk litteratur, der skal anskaffes: 

Se beskrivelser for de enkelte valgfrie forløb, samt for bachelorprojektet. 

 

Yderligere litteratur på modulet:  
Der kan endvidere være litteraturhenvisninger på fagplanerne, der ligger på læringsplatformen itslearning. 
Dette gælder dog primært litteratur, der kan downloades fra nettet/er indscannet, eller litteratur 
underviseren medbringer til kopiering, eksempelvis rapporter, uddrag af fagbøger og videnskabelige 
artikler. Den studerende skal være opmærksom på, at der kan forekomme udgifter på studiet, fx til 
transport, materialer og ekskursioner  
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J) Bilag 3 

Beskrivelse af karakteren 12 
Karakteren 12 svarer til fuld målopfyldelse og gives når: 

Det skriftlige produkt indeholder følgende elementer: 

- En indledning med en nuanceret præsentation af den faglige problemstilling samt faglig argumentation 
for og dokumentation af problemets relevans og omfang 

- En fokuseret afgrænsning af problemstillingen, der munder ud i en klar, afgrænset problemformulering 
- En klar og nuanceret beskrivelse og argumentation for fremgangsmåde med begrundelse for teori- og 

metodevalg, herunder videnskabsteoretiske og etiske overvejelser i relation til disse valg. 
- En Faglig bearbejdning hvor den valgte teori og empiri analyseres og fortolkes på en nuanceret, kritisk 

og gennemskuelig måde 
- Konklusion på baggrund af den gennemførte bearbejdning med svar på problemformulering 
- Kort perspektivering, hvor der peges på større/andre sammenhænge, anvendelsesmuligheder, og/eller 

fremtid for feltet. 
- Dansk og engelsk resumé/abstrakt 
 
Generelle forhold vedrørende den skriftlige del: 

- Projektet fremstår velformuleret og læsevenligt. 
- Projektet har en logisk og klar struktur, og der demonstreres sikker brug af fagsprog og begreber 
- Der metakommunikeres, således at den studerendes intentioner fremstår klart i en fremadskridende 

argumentation 
- Der beskrives en systematisk søgeproces knyttet til projektet, herunder inddragelse af 

forskningsbaseret viden 
- Der indgår international faglitteratur og forskningsresultater 
- Givne redaktionelle og etiske retningslinjer følges. 
 

Ved den mundtlige eksamination skal den studerende  

- Uddybe, udbygge og perspektivere centrale dele af det skriftlige projekt 
- Diskutere anvendt empiri, teori og metode 
- Diskutere og vurdere kliniske og udviklingsmæssige aspekter i relation til den valgte 

problemformulering. 
 

Argumentationen skal være overbevisende, kritisk nuanceret og anvende et klart fagsprog 

Der skal diskuteres svagheder og styrker på en kritisk og nuanceret måde 

Den studerende inddrager selvstændig relevante teoretiske, metodiske, praksisrelaterede perspektiver i 
argumentationen, og reflekterer over forskelle mellem disse niveauer. 
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