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§ 1 Beskrivelse af uddannelsen 
 

§ 1.1 Normering i ECTS-point 
Masteruddannelsen i rehabilitering (MR) er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 års 
heltidsstudier. Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsundervisning indenfor en tidsramme på 2 år. 
 

§ 1.2 Uddannelsens formål 
Uddannelsen har til formål at bygge videre på de studerendes uddannelsesbaggrund og 
erhvervserfaring, så de bliver i stand til på videnskabeligt grundlag at indgå i en tværfaglig, 
helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. De skal blive i stand til at sætte brugeren, brugerens mål og 
brugergruppens funktion, aktivitet og deltagelse i centrum, samtidig med at organisatoriske, 
økonomiske og samfundsmæssige (herunder arbejdsmarkedsmæssige) forhold inddrages. 
Herudover er formålet, at de studerende via uddannelsen bliver i stand til at håndtere metoder til at 
evaluere og dokumentere effekten af rehabiliteringsindsatsen, samt at de bliver i stand til at 
medvirke i forskningsbaseret, faglig og organisatorisk udvikling af området. 
 
Det er centralt for masteruddannelsen, at de studerende i alle faser af uddannelsen medinddrager 
deres egen erfaring og nuværende praksis i alle aspekter af undervisningen jf. Masterbekendtgørelsen 
§ 1 og 2:  
 

• Masteruddannelser er forskningsbaserede videregående uddannelser inden for 
videreuddannelsessystemet for voksne, der har til formål at give studerende med praktisk 
erhvervserfaring og en forudgående uddannelsesbaggrund en videregående uddannelse inden 
for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt eller flerfagligt område, 
 

• En masteruddannelse skal på videnskabeligt grundlag give de studerende viden, færdigheder 
og kompetencer, som kvalificerer til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i 
virksomheder, institutioner m.v. 

 

§ 1.3 Uddannelsens overordnede didaktiske og pædagogiske grundlag 
Ifølge bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne Masterbekendtgørelsen § 7, stk. 
1 skal masteruddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler. 
 
Stk. 2 Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den 
studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i 
ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver. 

 
Uddannelser ved Syddansk Universitet er baseret på bærende principper om aktiverende 
undervisning og aktiv læring. De studerende, medarbejderne og ledelsen har i fællesskab ansvaret for 
at principperne realiseres igennem hele uddannelsesforløbet.  
 
Herudover bygger uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på fakultetets 
pædagogiske strategi, der dels indebærer differentierede læringsformer, dels har et særligt fokus på 
FAIR-princippet, dvs. feedback, aktivitet, individualisering og relevans. Uddannelsen er således 
planlagt og undervisningen tilrettelagt på en sådan måde, at der er gode muligheder for feedback 
mellem undervisere og studerende, høj aktivitet blandt studerende, mulighed for individualiserede 
læringsforløb og for at indhold og form fremtræder relevant for de fremtidige studier og det 
fremtidige virke. Endvidere er prøver tilrettelagt under hensyntagen til anerkendte, 
forskningsbaserede principper om validitet, reliabilitet, betydning for læring, økonomi og 
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acceptabilitet. 
 
Metodiske kompetencer på masteruddannelsen i rehabilitering: For at sikre de studerendes 
kompetencer indenfor videnskabelig teori og metode gennemføres et metodespor, der forløber 
gennem hele uddannelsen. Intentionen er, at de studerende får knyttet videnskabsmetodiske 
kompetencer til de enkelte elementer i uddannelsen. Metodesporet involverer således 
introduktionsweekend, introduktion til videnskabsteori og – metode (modul 1), basal 
informationskompetence (BINKO), Journal Clubs (JC), sommeruniversitet, vejledningsworkshops 
samt andre workshops, masterprojekt samt eventuelle læringsaktiviteter knyttet til de øvrige 
moduler. 
 
Læringsaktiviteter: De studerende opnår deres læringsudbytte ved deltagelse i de planlagte 
læringsaktiviteter. Læringsaktiviteterne inddeles i synkrone og asynkrone læringsaktiviteter. 
Synkrone læringsaktiviteter kan finde sted enten on-site eller online. Asynkrone læringsaktiviteter 
kan være onlineaktiviteter eller litteraturlæsning. Ved on-site læringsaktiviteter forstås 
undervisningssituationer, hvor underviser og studerende er på samme tid og samme sted, f.eks. 
forelæsninger, gruppearbejde eller lign. Ved synkrone online læringsaktiviteter forstås virtuelle 
undervisningssituationer, hvor underviser og de studerende ikke er samme sted, men mødes virtuelt 
på samme tid. Dette kan f.eks. være undervisning i virtuelle læringsrum, chat-fora, eller lign. Ved 
asynkrone online læringsaktiviteter forstås læringsprocesser, hvor den enkelte studerende selv 
arbejder med f.eks. video podcast, opgaver eller lign. Læringsaktiviteterne foregår primært på dansk, 
mens en del litteratur er på engelsk. 

 
Det er kendetegnende ved masteruddannelsen i rehabilitering, at uddannelsen er forskningsbaseret og 
praksisrettet.  
 
En forskningsbaseret uddannelse involverer uddannelsens indhold og form, undervisernes 
aktiviteter og kvalifikationer, de studerendes aktiviteter og uddannelsens organisering. Uddannelsens 
form og indhold påvirkes så undervisningen beskæftiger sig med områder der er evidensbaserede og 
gerne genstand for forskning, eksemplificerer anvendelse af relevante forskningsmetoder og aktuelle 
forskningsprojekter medinddrages i undervisningen.  
Forskningsbaseret undervisning betyder at underviserne er aktive forskere, inddrager sin forskning i 
undervisningen og inddrager de studerende i sin forskning. På en forskningsbaseret uddannelse 
tilegner den studerende sig videnskabelig, herunder metodisk, viden, færdigheder, og kompetencer, 
som kan anvendes både i forsknings- og praksismæssige sammenhænge. Den studerende involveres i 
diskussion af forskningsproblemer og forskningsresultater og endelig udfordres den studerende til 
aktivt at udfordre teorier og benyttede forskningsmetoder indenfor rehabilitering og den studerende 
vil aktivt deltage i konkrete forskningsprojekter med henblik på skabelse af ny viden. Endelig 
organiseres en forskningsbaseret uddannelse så den studerende har adgang til relevante aktive 
forskningsmiljøer. 
 
At uddannelsen er praksisrettet betyder at alle læringsaktiviteter er valgt og anvendt med henblik 
på at den studerende opnår viden og færdigheder der kan forbedre rehabiliteringspraksis. De 
studerendes kompetencer vil også kunne anvendes i mere teoretiske og forskningsmæssige 
sammenhænge, men Masteruddannelsen i Rehabilitering har primært fokus på at de studerende kan 
forbedre rehabiliteringspraksis. 
 
Som grundlag for læringsaktiviteterne knyttet til det enkelte modul er der udarbejdet en detaljeret 
studieguide, som beskriver modulets mål og læringsudbytte, undervisningsformer og pædagogiske 
intentioner, prøven og kriterier for at bestå prøven, litteratur og en lektionsplan. Læringsudbyttet er 
udformet som specifikke mål der på den ene side giver undervisere, vejledere og eksaminatorer 
mulighed for at tilrettelægge og gennemføre undervisningen og prøven med henblik på at give den 
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studerende optimale muligheder for at opnå det definerede læringsudbytte samt at graden af 
målopfyldelse reelt kan vurderes til eksamen. På den anden side gør den specifikke udformning af 
læringsudbyttet det tydeligt for den studerende, hvad de kan forvente at opnå gennem 
læringsaktiviteterne samt, at graden af opfyldelse af disse mål, som de bliver vurderet på til prøven. 
Begge disse forhold knytter an til yderligere tre sammenhængende pædagogiske principper:  
 
Læringsmæssigt samarbejde: Uddannelsen er et læringsmæssigt samarbejde mellem den studerende 
og uddannelsens undervisere og forskere. Fra uddannelsens side stilles forskellige 
uddannelsesmæssige ressourcer og ekspertise (faglig såvel som pædagogisk og didaktisk) til rådighed 
for de studerende. De påtager sig rollen som selvstændige studerende med ansvar for egne 
læreprocesser og egen uddannelse.  
 
Pædagogisk mangfoldighed: Uddannelsen er kendetegnet ved pædagogisk mangfoldighed, både hvad 
gælder undervisning, vejledning, andre arbejdsformer og læringsaktiviteter samt prøveformer, under 
hensyntagen til de bærende principper om aktiverende undervisning og aktiv læring. De studerende 
tilbydes via denne mangfoldighed mulighed for at lære på mange forskellige måder gennem 
uddannelsen, og således også at udvikle sig som lærende. 
 
Anbefalet litteratur: Uddannelsen angiver til hver enkelt modul anbefalet litteratur og evt. supplerende 
litteratur. Der vil altid være mange forskellige kilder til at opnå det opstillede læringsudbytte. Det er et 
af Masteruddannelsen i Rehabiliterings mål, at den studerende lærer at finde og prioritere de kilder 
der er til rådighed, ligesom selv den bedste underviser aldrig kan kende til alle tænkelige kilder til et 
bestemt emne. Der opgives derfor ikke et pensum, men underviserne er forpligtede til at opstille klare 
og entydige mål for læringsudbyttet og give en liste over litteratur som underviseren kan anbefale den 
studerende. Den anbefalede litteratur danner desuden udgangspunkt for en detaljeret beregning af 
hvorledes det enkelte moduls ECTS anvendes, når det gælder læringsaktiviteter. I mange tilfælde vil 
underviseren have flere mulige kilder, hvorfor der også kan opgives supplerende litteratur eller andre 
kilder. 
 

§ 1.3.1 Kognitive og færdighedsmæssige verber til målbeskrivelse  
Mål for læringsudbytte er på Masteruddannelsen i Rehabilitering en beskrivelse af, hvad den 
studerende bør kunne med sin viden og færdigheder, således at graden af målopfyldelse kan evalueres 
i udprøvningen.  
 
Som redskab til at opstille mål, som afspejler de studerendes forventede læringsudbytte, er anvendt en 
taksonomi af kognitive og færdighedsmæssige verber, som er opbygget, så den kombinerer SOLO-
taksonomiens kognitivt orienterede verber (SOLO = Structure of the Observed Learning Outcome1 
med en række færdighedsorienterede verber samt forholder sig til den danske kvalifikationsramme 
for livslang læring2, som angiver videns-, færdigheds- og kompetencemæssige niveauer for 
uddannelse i Danmark. 
 
Taksonomien (Tabel 1) består af tre niveauer, hvor niveau 1 er den mest simple, mens niveau 2 og 3 er 
mere komplekse. Der vil typisk på alle moduler være læringsudbytte på alle tre niveauer. De tre 
niveauer af kognitive og færdighedsverber (Tabel 1) udtrykker kortfattet følgende kompetencer hos 
den studerende:  
 
Niveau 1: Den studerende kan genkende det lærte og kan på forskellig vis reproducere/gengive 
erhvervet viden mv. Den studerende kan desuden i forhold til praksis udføre simple, definerede/ 
                                                           
1 Biggs, J. & Tang, C. (2007). Teaching for Quality Learning at University, 3rd Edition. New York, McCraw Hill Society 
for Research into Higher Education & Open University Press. 
2 http://www.dp.dk/da/Uddannelse/EuroPsy/Regelsaet.aspx 

http://www.dp.dk/da/Uddannelse/EuroPsy/Regelsaet.aspx
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styrede procedurer eller opgaver, eller deltage i udførelsen af simple definerede/strukturerede 
procedurer, opgaver, mv. 
 
Niveau 2: Den studerende kan fx forklare (årsags)sammenhænge, kombinere viden fra forskellige 
områder, kan anvende viden til at løse ukendte opgaver, kunne analysere komplekse sammenhænge 
etc. Den studerende kan desuden i forhold til praksis udføre lidt mere komplicerede 
opgaver/procedurer end på niveau 1 under vejledning. 
 
Niveau 3: Den studerende kan fx forholde sig til og diskutere divergerende oplysninger/meninger, kan 
vurdere disses væsentlighed, kan fortolke komplekse resultater og reflektere over deres betydning, 
kunne begrunde valg af metode, etc. Den studerende kan desuden i forhold til praksis udføre 
komplicerede procedurer/opgaver, planlægge forløb mv, under supervision. Desuden kan den 
studerende (under supervision) korrigere egne praksisfejl.  
 
Tabel 1: Taksonomi med eksempler på kognitive og færdighedsmæssige verber til formulering af mål 
for læringsudbytte 
 
Niveau Verber Eksempelbeskrivelser  

”…” angiver at her indsættes det fagspecifikke 

1. det mest simple Nævne/identificere 
Skitsere 
Tegne 
Beskrive 
Beregne/estimere 
Definere 
Udføre –simpel 

Give navn(e)/betegnelse(r) på ”…” 
Lave en skitse (ikke-præcis gengivelse) af ”…” 
Lave en præcis tegning, der viser ”…” 
Systematisk gengive grundlæggende information om ”…” 
Beregne ”…” ud fra de givne tal/oplysninger 
Beskrive hvad der er karakteristisk og afgrænsende for ”…” 
Udføre ”…” (simple definerede/styrede procedurer, opgaver 
mv.)/deltage i udførelse af opgaver mv. 

2. Klassificere 
Sammenligne 
Analysere 
Forklare/redegøre 
 
 
Søge/indhente 
Formidle 
Anvende 
 
Danne syntese 
 
Udføre – middel 

Inddele ”…” i kategorier eller klasser efter fælles kendetegn 
Beskrive forskelle og ligheder mellem ”…” og ”…” 
Nedbryde/opdele ”…” i dets bestanddele, og at kunne beskrive 
disse og deres indbyrdes forhold 
Beskrive og begrunde faktuelle og logiske sammenhænge mellem 
”…” og ”…” 
Søge/indhente viden/information om ”…” 
Formidle viden/information om ”…” til ”…” 
Anvende begreber, teori, viden på eller i praksis/virkelig 
problemstilling. 
Danne en helhed ud fra bestanddelene af ”…”, og at kunne 
beskrive disse og deres indbyrdes forhold 
Udføre ”…” (procedurer, opgaver, planlægge, mv. under 
vejledning) 

3. det mest komplekse Diskutere 
Vurdere/beslutte 
Fortolke 
Reflektere 
Selv-korrigere 
Udøve kritik 
Tage ansvar 
Teoretisere 
Udføre - kompleks 

Fremsætte forskellige synspunkter på ”…”, fx for og imod, 
videnskabsteoretiske positioner, mv 
Afveje alternativer i forhold til ”…”, og tage begrundet stilling. 
Forklare og forståeliggøre ”…”, fx resultater 
Tænk over noget, og skriv eller fortæl om dine overvejelser. 
Vurdere og korrigere egne praksisfejl/fejlkonklusioner ift ”…” 
Fremsætte begrundet kritik af ”…” med udgangspunkt i ”…” 
Tage ansvar for ”…”, fx egen læring, stillede opgaver, mv. 
Formulere almen regel eller teori på basis ”…” 
Udføre ”…” (komplekse procedurer, opgaver, planlægge forløb, 
mv. under supervision) 
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§ 1.4 Uddannelsens kompetenceprofil/læringsudbytte 
Dimittender med en masteruddannelse i rehabilitering vil besidde følgende slutkompetencer indenfor 
kategorierne viden og forståelse, færdigheder og kompetencer: 
 
Dimittenden har viden om og forståelse for: 

• nationale og internationale teorier og værdier som danner grundlag for 
forskellige definitioner af rehabilitering 

• national og international lovgivning samt nationale og internationale 
konventioner og aftaler af betydning for forståelsen for og udøvelsen af 
rehabilitering i Danmark 

• kropslige, aktivitets- og deltagelsesmæssige funktionsevnenedsættelser og 
metoder til klassifikation og vurdering af disse funktionsevner 

• andre, for rehabilitering relevante, faggruppers kompetencer og metoder 
• videnskabsteorier og -metoder af betydning for en vurdering af det 

videnskabelige grundlag for en rehabiliteringspraksis 
• sociale og kulturelle forskelle mellem borgeren og disses pårørende samt 

viden om forskellige teorier om mellemmenneskelige relationer for at 
fremme fuld inddragelse af borgeren i rehabiliteringsprocessen 

• teorier og modeller for tværfagligt samarbejde 
• grundlæggende økonomiske teorier og metoder 

 
Dimittenden har færdigheder i: 

• vurdering af en borgers forudsætninger, behov og motivation for rehabilitering 
• initiering, gennemførelse og evaluering af et konkret 

rehabiliteringsforløb indenfor dimittendens speciale 
• sikring af at alle relevante interessenter involveres i rehabiliteringsforløbet 
• facilitering og medvirken til at borgeren, dennes pårørende og de 

involverede professionelle samarbejder har et fælles mål for 
rehabiliteringsforløbet 

• gennemførelse af et evidensbaseret rehabiliteringsforløb 
• Dimittenden kan endelig formulere en rehabiliteringsrelevant videnskabelig 

problemstilling og komme med forslag til relevant videnskabelig metode til 
afdækning af problemstillingen 

 
Dimittenden har kompetencer til at: 

• udarbejde, fagligt begrunde, gennemføre og evaluere en samlet 
tværfaglig rehabiliteringsplan og definere egne opgaver i denne 

• sætte sin egen rehabiliteringspraksis ind i en større begrebsmæssig ramme 
og dermed bedre forstå, evaluere og evt. ændre egen og andres 
rehabiliteringspraksis 

• kritisk analysere egen og kollegers konkrete rehabiliteringsprocesser og foreslå 
tiltag til en evt. forbedring af praksis 

• diskutere rehabiliteringsrelevante problemstillinger og således medvirke til 
udvikling af rehabilitering som begreb og som praksis både lokalt i eget miljø, 
nationalt og internationalt 

• udvikle egen faglighed gennem kritisk læsning af videnskabelig litteratur af 
relevans for rehabilitering 

 

§ 1.5 Erhvervssigte 
Efter endt masteruddannelse i rehabilitering vil dimittenden være i stand til at varetage komplekse 
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rehabiliteringsopgaver indenfor alle aspekter af en rehabiliteringspraksis i Danmark i dag. Dette 
indebærer funktioner indenfor offentlige, halvoffentlige, private eller interesse- og andre 
organisationer. Dimittenderne vil i sit rehabiliteringsarbejde medinddrage borgeren, inkludere det 
tværfaglige samarbejde og tilgå opgaverne på baggrund af en helhedsorienteret tilgang omfattende 
psykiske, sociale og fysiske aspekter af rehabiliteringsopgaven. 
 
Stk. 2 Masteruddannelsen i rehabilitering kvalificerer bl.a. til ansættelse indenfor:  

• Kommuner  
• Regioner  
• Sygehuse  
• Halvoffentlige eller NG-organisationer  
• Private serviceleverende organisationer  

§ 2 Indskrivning 

§ 2.1 Adgangskrav 
Jf. Masterbekendtgørelsen § 9 
Stk. 1 Adgang til uddannelserne er betinget af, at ansøgere har gennemført mindst 
1) en relevant bacheloruddannelse 
2) en relevant professionsbacheloruddannelse 
3) en relevant mellemlang videregående uddannelse 
4) en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb eller 
5) en relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau 
 
Stk. 2 Universitetet fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens relevante 
uddannelsesmæssige faglige forudsætninger, jf. stk. 1  
 
Stk. 3 Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende 
uddannelse. Universitetet fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens 
erhvervserfaring. 
 
Stk. 4 En relevant uddannelse kan eksempelvis være: medicin, kiropraktik, odontologi, psykologi, 
folkesundhed, ergoterapi, fysioterapi, sygepleje, socialrådgiver, socialpædagog, lærer, diætist, logopæd, 
afspændingspædagog. 
 
Stk. 5 Studerende på masteruddannelsen i rehabilitering skal have sproglige færdigheder i engelsk, 
der gør det muligt at læse engelsksproget litteratur samt følge engelsksproget undervisning. 
 
Stk. 6 Hvis der er flere ansøgere end der er pladser, vil udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere 
ske efter følgende kriterier: 
1) Erfaring med rehabilitering i mindst 2-5 år umiddelbart før optagelse på studiet, og hvor 
hovedparten af arbejdstiden har drejet sig om rehabilitering 
2) Erfaring med fagligt ansvar for rehabilitering enten i praksis eller som leder, 
udviklingsansvarlig eller underviser i rehabilitering.  
 
Ud fra et pointsystem vil den ansøger med flest point opnå optagelse. Pointsystemet er opbygget 
således at basisoptagelseskravene giver 1 point. Kriterium 1 og 2 kan hver give yderligere 4 
point, således at en ansøger højst kan få 9 point. 
 
Stk. 7 Dispensation, jf. § 9, stk. 4 i Masterbekendtgørelsen 



 Studieordning for masteruddannelsen i rehabilitering ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
 

10 
 

Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i masterbekendtgørelsen § 9, men 
som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan 
sidestilles hermed, herunder ansøgere der har gennemført en diplomuddannelse som fleksibelt 
forløb. Universitetet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for 
studiestarten, skal aflægge supplerende prøver. 
 
Stk. 8 Enkeltfagsstuderende. Studerende, der ikke ønsker at deltage i alle studiets elementer kan 
optages som studerende på enkelte moduler, hvis forudsætningerne i stk. 1 er opfyldte. 
 
Stk. 9 Uddannelsen kan følges på heltid efter studienævnets bestemmelse og efter individuel 
ansøgning. 
 

§ 2.2 Sammenhæng mellem adgangskrav og uddannelsens første år 
Masteruddannelsen i rehabilitering blev oprettet med henblik på at give professionelle indenfor 
sundheds-, social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet et forskningsbaseret og fælles 
grundlag for udøvelse af rehabilitering indenfor de forskellige områder. Et sådant mål vil 
naturligvis betyde, at målgruppen for uddannelsen bliver meget bred. Alle studerende på 
masteruddannelsen i rehabilitering skal således have mindst 2 års relevant erhvervserfaring 
indenfor netop rehabilitering. 
 
Stk. 2 Uddannelsens indledes med to dages Introduktionsweekend, hvor de studerende 
præsenteres for indhold og forudsætninger for at gennemføre en universitetsbaseret 
masteruddannelse. 
 
Stk. 3 Af de seks obligatoriske moduler på første studieår er det første målrettet videnskabsteori 
og forskningsmetoder, og det danner grundlag for yderligere akademisering af de studerendes 
faglige grunduddannelse og praksiserfaring og udbygger således de studerendes generiske 
metodiske og videnskabelige kompetencer til universitetsniveau. 
 
Stk. 4 Samtidig med modulet i videnskabsteori og metode vil de studerende blive introduceret til 
den historiske baggrund bag den vestlige verdens måde at håndtere personer med 
funktionsevnenedsættelser, og dermed oprindelsen og udviklingen af rehabilitering, teorier og 
begreber i relation til rehabilitering. I det tredje modul vil de studerende arbejde med 
funktionsevnebegrebet og metoder til at klassificere funktionsevne. 
 
Stk. 5 På andet semester vil de studerende arbejde med rehabiliteringsprocessen i praksis og de 
udfordringer som en optimal rehabiliteringspraksis byder på. På andet semester vil de studerende 
blive introduceret til de økonomiske og juridiske rammer for deres udøvelse af rehabilitering. 
 
Stk. 6 Fokus i de obligatoriske moduler på uddannelsens første år ligger således på det teoretiske 
og metodiske grundlag for arbejde med rehabilitering og med kontinuert inddragelse af de 
studerendes egen praksiserfaring. 

§ 3 Strukturel beskrivelse 

§ 3.1 Opbygning og struktur i semestre, moduler, fagelementer, valgfag mv. 
De 60 ECTS-point, masteruddannelsen i rehabilitering omfatter, er fordelt på introduktionsweekend, 
seks obligatoriske grundmoduler, sommeruniversitet, 2  valgfrie moduler, vejledningsworkshops og 
andre workshops samt masterprojektet. Derudover et metodespor, som går på tværs af uddannelsen. 
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I de obligatoriske grundmoduler opnås generelle kompetencer, mens valgfri moduler og det 
afsluttende masterprojekt giver mulighed for fordybelse. 
 
Stk. 2 De konstituerende moduler for masteruddannelsen i rehabilitering udgøres specifikt af de 3 
obligatoriske moduler med specifik fokus på rehabilitering på i alt 15 ECTS – point og 
masterprojektet på 15 ECTS- point. De 3 øvrige obligatoriske moduler og sommeruniversitetet er 
dels metodiske forudsætninger for en god og evidensbaseret rehabiliteringspraksis og rammer for 
udøvelse af rehabilitering. De studerende kan i de valgfrie moduler vælge at fordybe sig i de 
metodiske forudsætninger, i rammerne for rehabilitering eller rehabiliterings faglige emner. 

§ 3.2 Oversigt over moduler/semestre 
Semester Aktivitet ECTS-

point 
Prøveform og 
censur 

Bedømmels
e 

1. 
semester 

Introduktionsweekend  Deltagelse Ingen 

Obligatorisk modul 1 
Videnskabsteori og 
metode 

5 Intern skriftlig B/IB 

Obligatorisk modul 
2Rehabiliteringsparadig

 

5 Intern skriftlig 7-trins-
skala 

Obligatorisk modul 
3Funktionsevne 
vurdering og evaluering 

5 Intern skriftlig 7-trins-
skala 

2. 
semester 

Obligatorisk 
modul4Rehabiliterin
gsforløbet 

5 Ekstern skriftlig 7-trins-
skala 

Obligatorisk 
modul 5 
Økonomi 

5 Intern skriftlig 7-trins-
skala 

Obligatorisk modul 6 
Retlige rammer for rehabilitering 

5 Intern mundtlig 7-trins-
skala 

3. 
semester 

Sommeruniversitet 5 Intern skriftlig + 
mundtlig 

B/IB 

To valgfrie 
moduler 

10 Afhænger af fag Afhænger 
af fag 

4. 
semester 

 
Masterprojekt inkl. workshops 

15 Ekstern skriftlig 
+ mundtlig 

7-trins-
skala 

 

§ 3.3. Sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og læringsudbytte 
Uddannelsens læringsudbytte fremgår af § 1.4, og sammenhængen mellem denne og læringsmål for 
de enkelte moduler fremgår af bilag 1. 
 

§ 3.4. Modulernes rækkefølge og den faglige progression 
Progression i en uddannelse kan ske på to forskellige måder. En vertikal progression giver den 
studerende en klar fornemmelse af hvilke forudsætninger, der er nødvendige for at kunne få det 
fulde udbytte af et undervisningsforløb. Dvs. at ét undervisningsforløb er en forudsætning for at 
kunne følge med og opnå målene for et andet undervisningsforløb. Vertikal progression kan således 
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ske indenfor et enkelt modul, de enkelte moduler imellem og mellem uddannelsesniveauer (diplom, 
bachelor, master, kandidat osv.). En horisontal progression  udvider den studerendes faglige viden og 
færdigheder på samme niveau set i forhold til den vertikale progression. Det vil også være relevant 
at forestille sig at gå et/flere niveau/er ned for at opnå specifik viden og færdigheder for fx en 
konkret praksis eller faglighed. Dette ses bl.a. når en ansøger med en kandidat og/eller en ph.d.-grad 
optages på en masteruddannelse. 
 
Der er det særlige ved masteruddannelsen i rehabilitering, at de studerende har en omfattende 
erfaring og viden indenfor masteruddannelsens emne, når de begynder. Behovet for en 
masteruddannelse i rehabilitering opstår således ikke for at finde ud af, hvad rehabilitering er per se, 
men på et struktureret og systematisk og ikke mindst forskningsbaseret grundlag at opnå viden og 
færdigheder til at bedrive bedre og evidensbaseret rehabilitering. Der er således ikke på første 
studieår behov for vertikal progression, når det gælder undervisning i emner direkte 
(rehabiliteringsfag) eller indirekte (støttefag) relateret til rehabilitering, men derimod i høj grad 
horisontal progression. Derimod er der et klart behov for vertikal progression, når det gælder det 
akademiske grundlag. 
 
Stk. 2 Alle de tillærte kompetencer fra de seks obligatoriske moduler kommer i spil på 
Sommeruniversitetet, som afslutter den obligatoriske del af masteruddannelsen i rehabilitering med 
undtagelse af masterprojektet. På sommeruniversitetet opøver de studerende færdigheder til at 
indkredse og afgrænse en rehabiliteringsproblemstilling metodisk og teoretisk samt gennemføre en 
analyse og kritisk forholde sig hertil. Sommeruniversitetet er baseret på den læring, de studerende 
har opnået på første studieår.  
 

§ 3.5 Undervisning og prøveformer, herunder censur 
På Masteruddannelsen i rehabilitering anvendes varierende læringsaktiviteter omfattende 
dialogbaserede forelæsninger og en række studenteraktiverende metoder som f.eks. case 
undervisning, gruppearbejde, individuelle eller fælles fordybelsesopgaver samt opgaveforberedelse 
evt. under fortløbende vejledning. Alle læringsaktiviteter og prøver tager udgangspunkt i FAIR-
principperne i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets pædagogiske strategi, og prøveformer er valgt 
efter principperne om ”constructive alignment”. 
 
Stk. 2 Prøveformer i de enkelte moduler er valgt med udgangspunkt i de tre overordnede 
prøveformer: skriftlig prøve, mundtlig prøve eller en kombination heraf. Modultovholder har – i 
samarbejde med studieleder og med godkendelse i studienævnet – ansvaret for at udvælge den mest 
velegnede prøveform til pågældende modul. Dette sker under hensyntagen til udprøvning af 
pågældendes moduls læringsudbyttemål, til sammenhæng med uddannelsens overordnede 
kompetenceprofil samt til faglige og pædagogiske overvejelser for det pågældende modul. 
Studienævnet har besluttet at et rehabiliteringsmodul (modul 4) og masterprojektet skal være med 
ekstern bedømmelse. Alle moduler (både obligatoriske og valgfrie) og masterprojektet bedømmes 
efter 7-trins-skalaen. Modul 1, sommeruniversitetet og evt. selvvalgte emner bedømmes med 
bestået/ikke-bestået.  
 
Stk. 3 Af bilag 2 ses sammenhæng mellem overordnet mål, undervisnings- og prøveform for de 
enkelte moduler. 
 
Stk. 4 Grundlæggende er det intentionen, at de prøver den studerende møder opfylder følgende 6 
krav: 

(1) I videst muligt omfang anvendes metoder som den studerende vil kunne anvende i klinisk 
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praksis efter endt uddannelse. 
(2) Der er ”constructive alignment” mellem målet for faget, de anvendte læringsaktiviteter og den 

prøveform der vælges, dvs. det som den studerende testes i er det som den studerende har 
brugt tid på igennem undervisningsforløbet og de læringsaktiviteter der har været anvendt 
giver den studerende mulighed for at opnå det opstillede læringsudbytte. 

(3) Prøveformen er valid, dvs. prøven er udformet så den rent faktisk måler det læringsudbytte som 
er målet for modulet. 

(4) Prøveformen er reliabel, dvs. prøveformen giver det samme resultat uanset hvornår den 
studerende går op til prøven under den forudsætning at den studerendes kompetencer ikke har 
ændret sig. 

(5) Prøveformen er omkostningseffektiv, dvs. omkostninger ved anvendelse af prøveformen står 
mål med prøvens betydning for den samlede uddannelse. 

(6) Prøveformen skal være af en type og gennemføres på en måde så den studerende, eksaminator 
og evt. censor finder det acceptabelt og trygt at gennemføre prøven. 

 

§ 3.6 Uddannelsens beståelseskrav samt regler om gennemsnitskvotient  
Uddannelsen er bestået, når alle uddannelsens moduler er bestået med minimum karakteren 02 eller 
har opnået bedømmelsen ”Bestået”. 
 
Stk. 2 Prøveresultater udtrykkes ved enkeltkarakterer. Der angives således ikke en 
gennemsnitskarakter for uddannelsens samlede resultat.  
 
Stk. 3 For at kunne indlevere masterprojektet med henblik på forsvar og bedømmelse skal alle 
uddannelsens øvrige moduler være beståede 

§ 4 Beskrivelse af moduler/semestre 
 
1. semester 

§4.1. Introduktionsweekend (Course Introduction) 
Forudsætninger for deltagelse: opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelserne ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Formålet med introduktionsweekenden er at præsentere studiet, 
skabe kontakt mellem de studerende, samt introducere til det at være masterstuderende herunder 
også praktiske problemstillinger såsom dannelse af læsegrupper, kørselsordning etc. Weekenden 
består af en blanding af forelæsninger, gruppearbejde med plenumdiskussioner, samt generel 
drøftelse af fagligt relevante problemstillinger. 
 
Stk. 2 Introduktionsweekenden er placeret som første undervisningsmøde i 1. semester. 
 
Stk. 3 Hvis en studerende ikke deltager i introduktionsweekenden, er den studerende selv ansvarlig 
for at indhente de givne oplysninger på introduktionsweekenden blandt medstuderende og fra 
litteratur, podcasts, handouts og lignende  på e-learn. 
 
Stk. 4 Enkeltfagsstuderende, som påtænker at læse hele masteruddannelsen, anbefales at deltage i 
introforløbet. 
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§4.2. Videnskabsteori og metode (Theory and Methodology of Science), 5 ECTS-point 
Forudsætninger for deltagelse: opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelserne ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
Stk. 2 Modulet består af synkrone og asynkrone læringsaktiviteter svarende til en studenterbelastning 
på 5 ECTS-point (se studieordningen § 1.3) samt en skriftlig prøve, som bedømmes internt med 
bestået/Ikke bestået. 
 
Stk. 3 Tidspunkt for prøve og evt. omprøve angives i fagbeskrivelsen for modulet. Der stilles ingen 
begrænsninger i forhold til brug af hjælpemidler under besvarelse af prøven. 
 

§ 4.3 Rehabiliteringsparadigmet (The Concept of Rehabilitation) 5 ECTS-point 
Forudsætninger for deltagelse: opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelserne ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
Stk. 2. Modulet består af synkrone og asynkrone læringsaktiviteter svarende til en studenterbelastning 
på 5 ECTS-point (se studieordningen § 1.3) samt en skriftlig prøve, som bedømmes med karakter (7-
trins-skalaen), internt bedømt. 
 
Stk.3. Tidspunkt for prøve og evt. omprøve angives i fagbeskrivelsen for modulet. Der stilles ingen 
begrænsninger i forhold til brug af hjælpemidler under besvarelse af prøven. 
 

§ 4.4 Funktionsevne: vurdering og evaluering (Function: Assessment and Evaluation) 5 ECTS-
point 
Forudsætninger for deltagelse: opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelserne ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
Stk. 2. Modulet består af synkrone og asynkrone læringsaktiviteter svarende til en studenterbelastning 
på 5 ECTS-point (se studieordningen § 1.3) samt en skriftlig prøve, som bedømmes med karakter (7-
trins-skalaen), intern censur. 
 
Stk. 3. Tidspunkt for prøve og evt. omprøve angives i fagbeskrivelsen for modulet. Der stilles ingen 
begrænsninger i forhold til brug af hjælpemidler under besvarelse af prøven. 
 
2. semester 

§ 4.5 Rehabiliteringsforløbet (The Rehabilitation Proces) 5 ECTS-point 
Forudsætninger for deltagelse: opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelserne ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
 
Stk. 2. Modulet består af synkrone og asynkrone læringsaktiviteter svarende til en studenterbelastning 
på 5 ECTS-point (se studieordningen § 1.3) samt en skriftlig prøve, som bedømmes med karakter (7-
trins-skalaen), ekstern censur. 
 
Stk. 3. Tidspunkt for prøve og evt. omprøve angives i fagbeskrivelsen for modulet. Der stilles ingen 
begrænsninger i forhold til brug af hjælpemidler under besvarelse af prøven. 
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§4.6 Økonomi (Economy) 5 ECTS-point 
Forudsætninger for deltagelse: opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelserne ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
Stk. 2. Modulet består af synkrone og asynkrone læringsaktiviteter svarende til en studenterbelastning 
på 5 ECTS-point (se studieordningen § 1.3) samt en individuel hjemmeopgave, som bedømmes med 
karakter (7-trins-skalaen), internt bedømt. 
 
Stk. 3. Tidspunkt for prøve og evt. omprøve angives i fagbeskrivelsen for modulet. Der stilles ingen 
begrænsninger i forhold til brug af hjælpemidler under besvarelse af prøven. 
 

§4.7 Retlige rammer for rehabilitering (Legal Frames for Rehabilitation) 5 ECTS-point 
Forudsætninger for deltagelse: opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelserne ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
Stk. 2 Modulet består af synkrone og asynkrone læringsaktiviteter svarende til en studenterbelastning 
på 5 ECTS-point (se studieordningen § 1.3) samt en individuel mundtlig prøve med trukket spørgsmål 
og forberedelse, som bedømmes med karakter (7-trins-skalaen), intern censur. 
 
Stk. 3 Tidspunkt for prøve og evt. omprøve angives i fagbeskrivelsen for modulet. Der må ikke 
anvendes nogen hjælpemidler ved den mundtlige prøve. 
 
3. semester 

§ 4.8 Sommeruniversitetet (Summer School) 5 ECTS-point 
Forudsætninger for deltagelse: opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelserne ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
Stk. 2 Målet med sommeruniversitetet er at afprøve formulering af projektspørgsmål, udvælgelse af 
metoder til at svare på spørgsmålet og udarbejdelse af projektplan (synopsis). Det er desuden formålet 
at øve sig i akademisk og videnskabelig formuleringsevne samt mundtlig forsvar og opponage. 
 
Stk. 3 Modulet består af et internat på fem dage (fra mandag til fredag). Forløbet forberedes ved 
gennemgang af videopodcasts og selve forløbet består af gruppearbejde, samt undervisning og 
opponage. Modulet afsluttes med en gruppebaseret skriftlig/mundtlig prøve, som bedømmes internt 
med Bestået/Ikke- bestået. De studerende vurderes både på det skriftlige projekt, opponage og forsvar 
af projekt. 
 

§ 4.9 Valgfrie moduler (Optional modules) à 5 ECTS-point 
Forudsætninger for deltagelse: opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelserne ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
Stk. 2 Den studerende skal vælge blandt de udbudte valgfrie moduler på de sundhedsvidenskabelige 
masteruddannelser svarende til 10 ECTS-point. 
 
Stk. 3 Den studerende kan også vælge at sammensætte sine valgfrie moduler fra andre 
masteruddannelser udbudt af Syddansk Universitet eller andre masteruddannelser udbudt efter 
masterbekendtgørelsen. Ved ønsker om valgfri/e modul/er, der ikke udbydes af masteruddannelsen i 
rehabilitering eller master i offentlig kvalitet og ledelse, indsender den studerende en ansøgning med 
plan for det/de valgfrie modul/er til studienævnet for masteruddannelser ved Samfunds- og 
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Sundhedsvidenskab. Studienævnet vil herefter meddele, hvorvidt den/de ønskede valgfrie modul/er 
godkendes, dvs. om de er relevante for masteruddannelsen i rehabilitering. 
 
Stk. 4 Moduler, udbudt af tilsvarende anerkendte udenlandske uddannelsesinstitutioner, kan indgå 
som valgfrit modul, såfremt det enkelte modul forud er godkendt af studienævn for 
masteruddannelser ved Sundheds- og Samfundsvidenskab på baggrund af en ansøgning. 
 
Stk. 5 Antallet og emner for valgfrie moduler udbudt på masteruddannelsen i rehabilitering og 
masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse varierer fra år til år, hvorfor disse moduler fremgår af 
uddannelsens oversigt på hjemmesiden. Mål, indhold, prøveform mv. fremgår af fagbeskrivelse og 
studieguide for de enkelte moduler.   
 
Stk. 6 For at oprette et valgfrit modul kræves et tilstrækkeligt antal studerende. 
 
Stk. 7 Som alternativ til valgfrie moduler udbudt af masteruddannelsen i rehabilitering eller andre 
masteruddannelser, kan en, to eller flere studerende gennemføre et selvvalgt emne, som skal være på 
5 ECTS - point. Der er mulighed for max. tre vejledningsmøder af én times varighed i løbet af 
semesteret pr. selvvalgt emne, uanset antal studerende. Der kan i alt gennemføres 2 selvvalgte emner 
á 5 ECTS-point. For at få godkendt et selvvalgt emne skal de studerende fremsende en ansøgning 
herom til studienævnet. 
 
4. semester 

§ 4.10 Masterprojekt (The Master Thesis) 15 ECTS-point 
Den studerende skal blot opfylde optagelseskriterierne for masteruddannelserne ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet for at kunne få et masterprojekt godkendt af studieleder, men alle 
prøver ved masteruddannelsen i rehabilitering skal være bestået for at kunne aflevere 
masterprojektet med henblik på . aflæggelse af mundtligt forsvar (eksamen). Jf. 
masterbekendtgørelsen § 11, stk. 2 afslutter masterprojektet uddannelsen. 
 
Stk. 2 Masterprojektet skal demonstrere evne til at arbejde selvstændigt og videnskabeligt med en 
problemstilling inden for uddannelsens formål samt teoretisk forståelse og fortrolighed med de 
relevante metoder og/eller teorier som projektet omfatter. Projektet skal demonstrere en tydelig 
relevans for rehabilitering som en brugerstyret, helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret 
proces og have kobling til mål og indhold i de obligatoriske moduler. 
 
Stk. 3 Indledende arbejde med et masterprojekt kan påbegyndes på alle tidspunkter i 
uddannelsesforløbet og det anbefales at påbegynde masterprojektforløbet senest på tredje semester. 
For at påbegynde et masterprojektforløb kræves der en vejledningsaftale mellem den studerende og 
en SDU tilknyttet vejleder underskrevet af både den studerende og vejleder. På baggrund af dette 
vurderer studieleder om emnet er relevant for masteruddannelsen i rehabilitering, og om niveauet er 
svarende til et masterprojekt på 15 ECTS-point. Hvis dette er tilfældet, gives der af studieleder 
godkendelse til at den studerende kan påbegynde masterprojektet. 
 
Stk. 4 For at sikre en optimal forberedelse til og gennemførelse af masterprojektet gennemføres der 1- 
2 vejledningsworkshops á en til to dages varighed. Det præcise antal afhænger af endeligt antal 
studerende. 
 
Stk. 5 Masterprojektet består dels af vejledningsworkshops, dels af et skriftligt masterprojekt samt et 
mundtligt forsvar. Masterprojektet bedømmes først og fremmest på sit faglige indhold, men stave- og 
formuleringsevne indgår også i bedømmelsen. Den skriftlige del af masterprojektet vægtes mest i 
bedømmelsen. Den mundtlige del af prøven skal som hovedregel finde sted senest 2 måneder efter 
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masterprojektets indlevering. Der gives en samlet karakter på basis af det skriftlige og den mundtlige 
præstation. Masterprojektet bedømmes eksternt med karakter (7-trins-skalaen). 
 
Stk. 6 Masterprojektets skriftlige og mundtlige del kan gennemføres på dansk, engelsk, norsk eller 
svensk. 
 
Stk. 7 Masterprojektet kan kun forsvares i juni eller januar måned 
 
Stk. 8 Masterprojektet er et individuelt eller et gruppeprojekt med maksimalt to studerende. 
 
 
På tværs af alle fire semestre 

§4.11 Metodespor (Method course) 
Forudsætninger for deltagelse: opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelserne ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
Stk. 2 Metodesporet har til formål at fremme de studerendes læringsudbytte indenfor videnskabelig 
teori og metode samt give de studerende grundlag for en evidensbaseret rehabiliteringspraksis. 
 
Stk. 3 Metodesporet går på tværs af alle fire semestre og omfatter introduktionsweekend, 
videnskabsteori og metode (modul 1), basal informationskompetence (BINKO), Journal Clubs (JC), 
sommeruniversitetet, vejledningsworkshops, evt. andre relevante workshops (fx ”Anvendelse af 
litteratur i masterprojektet”) samt masterprojektet. 
 
Stk. 4 Metodesporet dækkes af masterprojektets ECTS-point bortset fra modul 1 og 
sommeruniversitetet. Udprøvning af metodesporet sker således i relation til videnskabsteori 
ogmetode (modul 1), sommeruniversitetet og masterprojektet. 

§ 5 Generelle bestemmelser 
 

§ 5.1 Projektorienterede forløb/praktik  
Der indgår ikke obligatoriske projektorienterede forløb/praktik i masteruddannelsen i rehabilitering. 
Der er dog mulighed for projektforløb eller praktikophold i form af selvvalgt emne på 3. semester. 
 

§ 5.2 Merit/forhåndsmerit og internationalisering  
Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse kan træde i stedet 
for uddannelseselementer fra masteruddannelsen i rehabilitering (merit), jf. § 16 i 
Masterbekendtgørelsen: 
 
Stk. 2 Afgørelsen foretages af studienævnet efter ansøgning og træffes på grundlag af en individuel og 
faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. Ved mangelfuld eller 
ufuldstændig dokumentation kan studienævnet afslå merit. 
 
Stk. 3 Et masterprojekt fra en afsluttet masteruddannelse kan ikke meritoverføres til en ny 
masteruddannelse, dvs. at der ikke gives merit for masterprojektet, jf. § 16 i Masterbekendtgørelsen.  
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Stk. 4 Såfremt den studerende ønsker at anke studienævnets afgørelser om afslag eller delvis afslag på 
merit, sker det jf. masterbekendtgørelsen § 17, stk. 1 og 2. 
 
Stk. 5 Internationalisering. Studerende har mulighed for at følge relevant studieforløb på universiteter 
i udlandet. Formålet med sådanne internationale udvekslinger er at fremme de studerendes faglige, 
sproglige og/eller kulturelle forståelse indenfor masteruddannelsens hovedemne. Hvis et 
udlandsophold skal kunne erstatte dele af den studerendes uddannelse på masteruddannelsen i 
rehabilitering, skal studienævnet for masteruddannelser ved Samfunds - og Sundhedsvidenskab 
godkende opholdet og derved give forhåndsgodkendelse af merit. Udlandsopholdet bør fortrinsvis 
placeres på 3. semester. 
 
Stk. 6 Godkendelse af forhåndsmerit efter stk. 5 kan kun gives, hvis den studerende i forbindelse med 
ansøgningen om forhåndsmerit forpligter sig til, når de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er 
gennemført, at fremsende den fornødne dokumentation til Eksamen. 
 
Stk. 7 Der er to muligheder for at få meritoverført et udlandsophold 

• Den studerende kan følge den udenlandske uddannelsesinstitutions kurser på lige fod med 
stedets øvrige studerende og deltage i prøverne og få karakteren Bestået/Ikke bestået. Hvis 
det pågældende fagelement bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge 
uddannelsesinstitutioner, overføres bedømmelsen med karakterer. 

 
• Den studerende kan følge den udenlandske uddannelsesinstitutions kurser på lige fod med 

stedets øvrige studerende, men undlade at deltage i eksaminer på stedet. I stedet for skal den 
studerende udarbejde en projektrapport, der dokumenterer de færdigheder, der er opnået ved 
udlandsopholdet. Denne projektrapport bliver evalueret af Syddansk Universitet efter de 
almindelige regler for den uddannelsessøgendes uddannelse, når den studerende er vendt 
hjem. Ved et studieophold, hvor denne løsning vælges, får den studerende tildelt en vejleder 
fra Syddansk Universitet. 

 
Stk. 8 Universitetets afgørelser, for så vidt angår afslag eller delvis afslag på merit for beståede 
udenlandske uddannelseselementer, kan indbringes for Kvalifikationsnævnet, jf. 
Masterbekendtgørelsen § 17, stk. 2. 
 

§ 5.3 Undervisningstilmelding samt til- og framelding til prøver 
Ved undervisningstilmelding til et modul, hvortil der er knyttet en eller flere prøver, er den 
studerende automatisk tilmeldt til prøven, jf. Eksamensbekendtgørelsen § 14. 
 
Stk. 2 Undervisningstilmelding sker til Mastersekretariatet, og tidsfristerne for 
undervisningstilmelding fremgår af uddannelsens hjemmeside. 
 
Stk. 3 For prøver, hvor der ikke er tilknyttet undervisningstilmelding, f.eks. ved 2. og 3. prøveforsøg, 
skal eksamenstilmelding ske til Mastersekretariatet. 
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Stk. 4 En studerende kan framelde sin prøvedeltagelse jf. Eksamensbekendtgørelsen § 14, stk. 4 samt 
interne fastsatte regler, som kan ses på uddannelsens hjemmeside. Framelding skal ske til 
Mastersekretariatet senest ugedagen før prøven påbegyndes. 
 
Stk. 5 Framelding for skriftlige prøver: 1 uge før prøven finder sted, 1 uge før en opgave udleveres 
(hjemmeopgaver) eller en prøve påbegyndes (datoen for aflevering af synopsis og mundtlige 
eksameners 1. eksamensdag). Den studerende kan ved framelding først gå op til prøven, når modulet 
udbydes næste gang. Ikke-rettidig framelding medfører, at prøven tæller som et eksamensforsøg. 
 
Stk. 6 Prøveresultater offentliggøres senest fire uger efter prøvens afholdelse, juli måned undtaget. For 
masterprojekt senest to måneder efter dets indlevering, juli måned undtaget.  
 
Stk. 7 Den studerende kan højst indstille sig til prøve i samme modul tre gange. Studienævnet kan 
tillade yderligere forsøg, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold.  
 

§ 5.4 Syge- og omprøve 
I denne studieordning skelnes mellem sygdom og udeblivelse, jf. § 18, stk. 4 i 
Eksamensbekendtgørelsen samt ændringsbekendtgørelse, jf. § 18 i BEK 607 af 08/06/2015. 
”Universitetet fastsætter regler om omprøve for studerende, der er optaget på en bachelor- og 
kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse, og for studerende, der er optaget på en 
masteruddannelse og anden deltidsuddannelse”. De interne regler fremgår af uddannelsens 
hjemmeside. 
 
Stk. 2 Ved prøver med eksamenstermin i slutningen af efterårssemesteret, skal studerende, der har 
deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme 
eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i februar. Ved prøver hvor der er 
eksamenstermin i slutningen af forårssemesteret, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve 
uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar 
forlængelse heraf, dog senest i august. 
 
Stk. 3 I de tilfælde hvor der er flere eksamensterminer i samme semester, skal studerende, der har 
deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve snarest muligt, 
dog senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve. Tilsvarende gælder, hvis studerende har 
været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom. 
 
Stk. 4 Stk. 2 gælder også hvis studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund 
af sygdom. 
 
Stk. 5 Hvis en studerende udebliver fra en prøve/ikke afleverer til ordinær afleveringsfrist opfattes det 
som udeblivelse og kan først tage omprøve ved næste ordinære prøve. 
 
Stk. 6 Hvis den studerende ikke afleverer til tiden eller ikke møder op til prøve på aftalt tidspunkt på 
grund af sygdom tildeles den studerende omprøve, jf. stk. 2. 
Proceduren herfor er således: 
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• Den studerende kontakter Mastersekretariatet senest på dagen for prøven 
• Den studerende fremskaffer lægelig dokumentation for sygdommen fra egen læge hurtigst 

muligt. Erklæringen skal indeholde dato og/eller periode for sygdom eller sygemelding samt 
stempel og underskrift fra pågældende læge. Betaling for lægeattest dækkes af den studerende. 

• Den studerende sender lægeerklæringen på mail til mastersekretariatet hurtigst muligt efter 
prøvedagen. 

 
Dette gælder også for sygdom opstået efter sidste rettidige afmeldingstidspunkt, sygdom opstået 
under prøven eller sygdom konstateret umiddelbart (samme dag) efter prøven og hvor det skønnes, at 
sygdommen har haft indflydelse på præstationen. Ved manglende lægeerklæring opfattes den  
ikke-beståede prøve som udeblivelse, og omprøve kan først finde sted ved næste ordinære prøve. 
 
Stk. 7 En bestået prøve kan ikke tages om, jf. Karakterbekendtgørelsen § 15, stk. 1.  
 

§ 5.5 Øvrige bestemmelser vedrørende prøver 
Prøver aflægges på dansk, engelsk, norsk eller svensk. Efter aftale med både eksaminator og censor 
kan studerende aflægge prøve på andet fremmedsprog. 
 
Stk. 2 En studerende med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse kan ansøge studienævnet om 
særlige vilkår for at ligestille den studerende med andre studerende i prøvesituationen. Det er en 
forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Ansøgningen skal være 
studienævnet i hænde senest 6 uger inden afvikling af prøven. 
 
Stk. 3 I henhold Eksamensbekendtgørelsen § 24 skal der ved bedømmelsen af større skriftlige opgaver, 
udover det faglige indhold også lægges vægt på de studerendes stave-  og  formuleringsevne. 
Bedømmelsen af skriftlige arbejder angår dog primært det faglige indhold. 
 
Stk. 4 Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra bestemmelsen i § 
5.4. stk. 3. 
 

§ 5.6 Intern eller ekstern prøve 
Afholdelse og vurdering af prøver sker i henhold til Eksamensbekendtgørelsen og Bekendtgørelse om 
karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser. 
 
Stk. 2 De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder masterprojektet. 
Mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver. For 
masteruddannelsen i rehabilitering betyder dette, at mindst 20 ECTS-point skal dokumenteres ved 
eksterne prøver. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder 
masterprojekt (se § 4.10). 
 
Stk. 3 Alle prøver er enten interne eller eksterne. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller 
flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet. Ved 
eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og af en eller flere censorer, fra 
Censorformandskabet for masteruddannelsen i rehabilitering. 
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§ 5.7 Karakter eller Bestået/Ikke bestået  
Såvel eksterne som interne prøver kan bedømmes ved enten karakter efter 7-trins-skalaen eller 
bestået/ikke bestået (se i øvrigt § 3.2). 
 
Stk. 2 En prøve er bestået, når den studerende opnår mindst karakteren ”Bestået” eller mindst 
karakteren 02. En bestået prøve kan ikke tages om, jf. Karakterbekendtgørelsen § 15. 
 
Stk. 3 Prøveresultaterne udtrykkes ved enkeltkarakterer. 
 
Stk. 4 Alle krav i et modul skal være bestået for, at hele modulet er bestået. 
 

§ 5.8 Tidsfrist for gennemførsel af studiet 
Uddannelsen skal være bestået indenfor en periode på seks år efter uddannelsen er påbegyndt.  
 
Stk. 2. Hvis en studerende ikke har færdiggjort sin uddannelse indenfor en seks - årig periode, og den 
studerende ønsker at genoptage eller færdiggøre sin masteruddannelse, kan den studerende ansøge 
studienævnet om dispensation med henblik på forlængelse af uddannelsen (studietidsforlængelse). 
Ansøgningen skal vedlægges en realistisk plan over det resterende uddannelsesforløb.  
 
Stk. 3 Hvis den studerende er udskrevet af uddannelsen, kan man søge studienævnet om 
genindskrivning og samtidig meritoverførsel til en evt. ny studieordning, jf. Deltidsbekendtgørelsen § 
12, stk. 5.  
 

§ 5.9 Praktiske forhold ved prøve og prøveformer 
Såfremt der kan bruges computer ved prøver, vil det fremgå af studieguiden. 
 
Stk. 2 Skriftlige stedprøver afholdes digitalt. Den studerende kan selv medbringe computer ved 
afholdelse af skriftlige stedprøver. Afhængigt af stedprøvens type, kan der blive anvendt forskellige 
programmer, som den studerende på forhånd skal installere på egen computer. Det forventes, at den 
studerende er fortrolig med programmerne på prøvedagen. 
 
Stk. 3 Der betales ikke separat for Introduktionsweekenden. 
 
Stk. 4 Betalingen dækker: Sommeruniversitet, undervisningen på modulerne samt højst tre 
indstillinger til prøve i det enkelte modul, dog én indstilling til masterprojektet med eventuel omprøve. 
 
Stk. 4 Mundtlige eksamener foregår som udgangspunkt ved fysisk fremmøde. Er man bosat uden for 
Danmark eller forhindret i fremmøde som følge af tjenesteærinde på eksamenstidspunktet, er det 
muligt at ansøge studienævnet om fjerneksamen. Ansøgningsfristen er senest 1. november for 
vintereksamen og 1. april for sommereksamen. 
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Stk. 5 Den studerende skal under studiet og prøverne efterleve principperne for videnskabelig 
redelighed og reglerne om eksamener som beskrevet i Regler for disciplinære foranstaltninger over 
for de studerende ved Syddansk Universitet. Konstateret prøvesnyd sanktioneres ved advarsel, 
manglende bedømmelse af prøve, bortvisning i en begrænset periode eller permanent bortvisning. 
Regler for disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet kan ses på 
SDU’ s hjemmeside samt af Eksamensbekendtgørelsen. 
 
Stk. 6 Prøveformer på masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 

• Mundtlig prøve. Emne, indhold, varighed og andre formelle krav fremgår af studieguiden. 
• Skriftlig prøve. Emne, indhold, varighed, omfang og andre formelle krav fremgår af 

studieguiden. 
• Skriftlig prøve kombineret med mundtlig prøve/forsvar/opponage. Emne, indhold, varighed, 

omfang og andre formelle krav fremgår af studieguiden. 
 
Stk. 7 Alle skriftlige prøver og synopser afleveres elektronisk og tjekkes for plagiat. 
 

§ 5.10 Eksamensbevis 
Der udstedes eksamensbevis for masteruddannelsen i rehabilitering. Udstedelse af eksamensbevis 
sker ved henvendelse til studieadministrationen. 
 

§ 5.11 Udskrivning fra studiet 
Jf. Deltidsbekendtgørelsen § 12 stk. 3- 4 pkt. 2 kan indskrivningen bringes til ophør, når den 
studerende 

• Har gennemført masteruddannelsen 
• Melder sig fra uddannelsen 
• Deltagerbetalingen er udløbet 
• Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af, at den studerende har opbrugt sine 

prøveforsøg 
• Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af overskridelse af uddannelsens tidsfrist på 

maksimalt seks år 
• Er varigt bortvist fra universitetet (Universitetslov § 14 stk. 9) 

§ 6 Dispensation og klagemuligheder 
 

§ 6.1 Dispensation fra regler fastsat af universitetet 
Eksamensreglement for Syddansk Universitet er gældende for forhold, der ikke er nævnt i 
Eksamensbekendtgørelsen. 
 
Stk. 2 Studienævnet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra regler i 
studieordningen, der alene er fastsat af universitetet. 
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§ 6.2 Klage over eksamen 
Klager over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, indgives af den studerende og stiles 
til Dekanen for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 
 
Stk. 2 En studerende kan bl.a. klage over: 

• Retlige spørgsmål 
• Eksaminationsgrundlaget  
• Prøveforløbet 
• Bedømmelsen  

 
Stk. 3 Klagen skal indgives senest to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Fristen løber dog 
tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen. Universitetet kan i særlige tilfælde 
dispensere fra tidsfristkravet. Der henvises i øvrigt til Eksamensbekendtgørelsens kapitel 7 samt 
klagevejledningen, som fremgår af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets hjemmeside. 
  

§ 6.3 Klage over universitetets afgørelser 
Afgørelser om merit. Universitetets/studienævnets afgørelser efter Masterbekendtgørelsen § 16 for så 
vidt angår afslag eller delvis afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer og 
forhåndsmerit for danske eller udenlandske uddannelseselementer, kan indbringes for et 
meritankenævn efter reglerne i Masterbekendtgørelsen § 17, stk. 1. 
 
Stk. 2 Universitetets afgørelser efter Masterbekendtgørelsen § 16 for så vidt angår afslag og delvist 
afslag på merit for beståede udenlandske uddannelseselementer, kan indbringes for 
Kvalifikationsnævnet efter reglerne i Masterbekendtgørelsen § 17, stk. 2. 
 
Stk. 3 Klage vedrørende retlige spørgsmål 
Studienævnets afgørelser efter gældende love og bekendtgørelser samt denne studieordning kan af 
studerende indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører retlige 
spørgsmål. 
 
Stk. 4 Klagen skal være begrundet og skal indgives til universitetet senest to uger efter at 
studienævnets afgørelse er meddelt den studerende. Universitetet afgiver en udtalelse, som klageren 
skal have lejlighed til at kommentere på inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender 
derefter klagen til Styrelsen for videregående uddannelser vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle 
kommentarer hertil. 

§ 7 Uddannelsens forankring 

§ 7.1 Relevante love og bekendtgørelser 
 
De overordnede bestemmelser for studieordningen for masteruddannelsen i rehabilitering ved 
Syddansk Universitet er reguleret med hjemmel i: 
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• Ministeriet for Uddannelse og Forskning, lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 af lov 
om universiteter (Universitetsloven) 

 
• Ministeriet for Uddannelse og Forskning, lovbekendtgørelse nr. 578 af 1. juni 2014 af lov om 

erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) 
for voksne (VFV-loven)  

 
• Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 

2009 om masteruddannelser ved universiteterne (Masterbekendtgørelsen) 
 

• Ministeriet for Uddannelse og Forskning, bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 om 
deltidsuddannelse ved universiteterne (Deltidsbekendtgørelsen), samt bekendtgørelse nr. 
1533 af 16. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved 
universiteterne og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 om ændring af bekendtgørelse om 
deltidsuddannelse ved universiteterne. 

 
• Ministeriet for Uddannelse og Forskning, bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen 

og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), og bekendtgørelse nr. 
607 af 8. marts 2015 om ændring af Eksamensbekendtgørelsen. 

 
• Ministeriet for Uddannelse og Forskning bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om 

karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og 
Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen). 

 
• Ministeriet for Uddannelse og forskning , bekendtgørelse nr. 1517 af 19. december 2013 om 

ankenævn for afgørelse om merit i universitetsuddannelser, 
(Meritankenævnsbekendtgørelsen) 

 

§ 7.2 Uddannelsens betegnelse/titel på dansk og engelsk 
Masteruddannelsen giver ret til at betegne sig Master i rehabilitering, med den engelske betegnelse 
Master of Rehabilitation. 
 

§ 7.3 Ansvarligt studienævn 
Masteruddannelsen i rehabilitering hører under Studienævn for Masteruddannelser ved Samfunds- 
og Sundhedsvidenskab. 

§ 7.4 Ansvarligt censorkorps 
Masteruddannelsen i rehabilitering har eget censorkorps tilknyttet. Det er oprettet i henhold til 
bekendtgørelsen nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne 
(masterbekendtgørelsen) og Ministeriet for Uddannelse og Forskning, bekendtgørelse nr. 670 af 19. 
juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), og 
bekendtgørelse nr. 607 af 8. marts 2015 om ændring af eksamensbekendtgørelsen. 
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§ 7.5 Studieordningens ikrafttrædelsesdato 
1. september 2016 

§ 7.6 Dato for godkendelse i studienævnet 
8. marts 2016 

§ 7.7 Dato for Dekanens godkendelse 
13. marts 2016  

§ 7.8 Overgangsordning 
Studerende som har påbegyndt deres masteruddannelse før september 2016, og som har afbrudt 
masteruddannelsen, men ønsker at genoptage masteruddannelsen, skal indskrives under denne 
studieordning. 
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Bilag 1 
 

Sammenhængen mellem kompetenceprofilens elementer og uddannelsens indhold (moduler) 

Viden, dimittenden kan: 

1. nationale og internationale teorier og værdier som danner grundlag 
for forskellige definitioner af rehabilitering 

Modul 2 - Rehabiliteringsparadigmet 

2.    nationale og internationale lovgivning samt nationale og 
internationale konventioner og aftaler af betydning for forståelsen for og 
udøvelsen af rehabilitering i Danmark 

Modul 2 – Rehabiliteringsparadigmet Modul 6 – Retlige 
rammer for rehabilitering 

3. kropslige, aktivitets- og deltagelsesmæssige 
funktionsevnenedsættelser og metoder til klassifikation og vurdering af 
disse funktionsevner 

Modul 3 – Funktionsevne: vurdering og evaluering 

4. andre, for rehabilitering relevante, faggruppers kompetencer og 
metoder 

Modul 4 - Rehabiliteringsforløbet 

5. videnskabsteorier og -metoder af betydning for en vurdering af det 
videnskabelige grundlag for en rehabiliteringspraksis 

Modul 1 – Introduktion til videnskabsteori og -metode 
Sommeruniversitet 
Masterprojekt 

6. sociale og kulturelle forskelle mellem borgeren og disses pårørende 
samt viden om forskellige teorier om mellemmenneskelige relationer for 
at fremme fuld inddragelse af borgeren i rehabiliteringsprocessen 

Modul 4 - Rehabiliteringsforløbet 

7.   teorier og modeller for tværfagligt samarbejde Modul 4 - Rehabiliteringsforløbet 
8.   grundlæggende økonomiske teorier og metoder Modul 5 - Økonomi 
Færdigheder, dimittenden kan: 
1. vurdering af en borgers forudsætninger, behov og motivation for 
rehabilitering 

Modul 2 - Modul 2 – Rehabiliteringsparadigmet Modul 
3 – Funktionsevne: vurdering og evaluering Modul 4 - 
Rehabiliteringsforløbet 

2. initiering, gennemførelse og evaluering af et konkret 
rehabiliteringsforløb indenfor dimittendens speciale 

Modul 3 – Funktionsevne: vurdering og evaluering 
Modul 4 - Rehabiliteringsforløbet 

3. sikre af at alle relevante interessenter involveres i 
rehabiliteringsforløbet 

Modul 4 - Rehabiliteringsforløbet 

4. facilitering og medvirken til at borgeren, dennes pårørende og de 
involverede professionelle samarbejder har et fælles mål for 
rehabiliteringsforløbet 

Modul 2 - Modul 2 – Rehabiliteringsparadigmet Modul 
4 - Rehabiliteringsforløbet 

5.   gennemførelse af et evidensbaseret rehabiliteringsforløb Metodespor 

6. Dimittenden kan endelig formulere en rehabiliteringsrelevant 
videnskabelig problemstilling og komme med forslag til relevant 
videnskabelig metode til afdækning af problemstillingen 

Modul 1 – Introduktion til videnskabsteori og -metode 
Sommeruniversitet 
Masterprojekt 

Kompetencer, dimittenden kan 

1. udarbejde, fagligt begrunde, gennemføre og evaluere en samlet 
tværfaglig rehabiliteringsplan og definere egne opgaver i denne 

Modul 2 - Rehabiliteringsparadigmet Modul 4 - 
Rehabiliteringsforløbet 

2. sætte sin egen rehabiliteringspraksis ind i en større begrebsmæssig 
ramme og dermed bedre forstå, evaluere og evt. ændre egen og andres 
rehabiliteringspraksis 

Modul 2 -Rehabiliteringsparadigmet Modul 4 – 
Rehabiliteringsforløbet Sommeruniversitetet 

3. kritisk analysere egen og kollegers konkrete rehabiliteringsprocesser 
og foreslå tiltag til en evt. forbedring af praksis 

Modul 4 – Rehabiliteringsforløbet 
Sommeruniversitetet 

4. diskutere rehabiliteringsrelevante problemstillinger og således 
medvirke til udvikling af rehabilitering som begreb og som praksis både 
lokalt i eget miljø, nationalt og internationalt 

Modul 2 - Rehabiliteringsparadigmet 
Sommeruniversitet Masterprojektforløbet 

5. udvikle egen faglighed gennem kritisk læsning af videnskabelig 
litteratur af relevans for rehabilitering 

Modul 1 – Introduktion til videnskabsteori og -metode 
Sommeruniversitet 
Masterprojekt 
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Bilag 2 
 
 
Modul og               overordnet 
mål med faget 

Undervisningsform / 
Læringsaktiviteter 

Prøveform Argumentation for 
sammenhæng mellem mål, 
læringsaktivitet og 
prøveform 

Modul 1: Videnskabsteori 
og metode 

Modulet består af synkrone 
og asynkrone 
læringsaktiviteter, med 
fokus på synkrone onsite 
forelæsninger. 

Skriftlig prøve, som bedømmes 
med karakter (B/IB) internt 
bedømt. 

Modulet er en 
grundlæggende 
introduktion til 
videnskabsteori og metode 
og hovedfokus derfor at 
give de studerende 
mulighed for at få 
begreber og deres 
indbyrdes relation på 
plads. 

Modul 2: 
Rehabiliteringsparadigmet 

Modul 2 er et overordnet 
introduktionsmodul til 
begreber og forståelse af 
rehabilitering. Modulet er 
således udpræget 
teoretisk, hvorfor 
undervisningsformer oftest 
vil være forelæsninger med 
debat på holdniveau. Ved 
at inddrage en række 
konkrete eksempler på 
rehabiliteringspraksis er 
det intentionen, at de 
studerende derved får 
noget at spejle både de 
præsenterede teorier og 
begreber og deres egen 
praksis i. 
 

Modulets prøve er derfor en 
skriftlig redegørelse for og 
diskussion af en eller flere 
centrale begreber, modeller 
og/eller teorier relatereret til 
rehabilitering, svarende til de 
mundtlige diskussioner på 
holdet. 
Opgaven bedømmes internt med 
karakter (7-trins-skala).  
 

Modulet går i dybden i 
teorier og begreber som 
danner grundlag for en 
helheds-orienteret og 
tværfaglig rehabilitering. 
Den skriftlige prøve giver 
den studerende mulighed 
for gå i dybden med 
begreberne og deres 
indbyrdes sammenhæng. 

Modul 3: Funktionsevne Undervisningen består 
hovedsagligt af 
forelæsninger, hvor 
centrale temaer i de 
enkelte temaer bearbejdes 
yderligere ved diskussion i 
klassen og i gruppearbejde, 
med brug af cases og de 
studerendes egne 
erfaringer. 

Målet med den skriftlige prøve 
er, at den studerende 
demonstrerer viden om og 
forståelse for begrebet 
funktionsevne, kan identificere 
en problemstilling knyttet til 
udredning og/eller målsætning i 
relation til funktionsevne i en 
given rehabiliteringspraksis, 
samt har kompetencer til at 
analysere denne problemstilling  
Opgaven bedømmes eksternt 
med karakter (7-trins-skala). 

Modulet uddyber det 
centrale begreb 
funktionsevne og giver 
den studerende indsigt i 
baggrunden for begrebet, 
hvordan det defineres og 
ikke mindst hvordan 
anvendes i en 
rehabiliteringspraksis. Den 
skriftlige prøve er således 
fokuseret på at den 
studerende skal redegøre 
for anvendelsen af 
funktionsevne i 
rehabiliteringspraksis. 

Modul 4: 
Rehabiliteringsforløbet 

Undervisningen består 
hovedsagligt af 
forelæsninger, hvor 
centrale temaer i de 
enkelte temaer bearbejdes 
yderligere ved diskussion 
på holdet og i 
gruppearbejde med brug af 
cases og de studerendes 
egne erfaringer. 

Den studerende skal med afsæt i 
en konkret case skriftligt 
redegøre for et 
rehabiliteringsforløb ud fra 
Wade's model. Dvs. den 
studerende skal gøre rede for: 

• Identifikationen af 
rehabiliteringsbehovet 

• Sammensætningen af 
teamet og processen 
bag sammensætningen 

Det er et Overordnet krav: 
at prøven er 
vedkommende og 
praksisrelevant for den 
studerende. 
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af teamet 
• Hvilke mål der valgtes 

og hvorfor og i hvilken 
udstrækning borgerens 
egne mål var afgørende 
for målsætningen 

• Hvilken indsats der 
valgtes ud fra målet 

• Hvilken 
monitoreringsform der 
valgtes og hvorfor 

• Hvilke/t måleredskab 
blev valgt til vurdering 
af om det fastsatte mål 
blev nået og hvorfor 
blev dette måleredskab 
valgt 

 
Casen for rehabiliteringsforløbet 
kan være hentet fra egen praksis 
eller fra observation af en 
andens rehabiliteringspraksis. 
Alle faser af forløbet skal ikke 
alene beskrives, men også 
begrundes ud fra teorier og 
forståelser af rehabilitering, så 
der inddrages teorier og 
litteratur fra modulet, evt. 
suppleret med anden relevant 
litteratur. 

Modul 5: Økonomi Undervisningen består 
hovedsagligt af 
forelæsninger, hvor 
centrale temaer i de 
enkelte temaer bearbejdes 
yderligere ved diskussion 
på holdet og i 
gruppearbejde med brug af 
cases og de studerendes 
egne erfaringer. 

Udprøvning i modulet består af 
en individuel skriftlig 
hjemmeopgave på max. 19.200 
anslag med mellemrum med en 
uges besvarelsestid. Opgaven 
skal demonstrere at den 
studerende har tilegnet sig de 
beskrevne kompetencer. 

Økonomiske spørgsmål 
antages at være nyt for de 
fleste studerende hvorfor 
fokus er på en forståelse af 
de økonomiske rammer og 
incitamenter for udøvelse 
af rehabilitering.  

Modul 6: Retlige rammer 
for rehabilitering 

Forelæsninger med 
plenumdiskussioner og 
eventuelt studenteroplæg. 

Individuel mundtlig prøve med 
20 min. forberedelse på 
baggrund af trukket spørgsmål. 
Prøven bedømmes internt med 
karakter (7-trins-skala).  
 

Juridiske spørgsmål 
antages at være nyt stof 
for de studerende hvorfor 
en mundtlig prøve er den 
bedste metode til at vise 
en grundlæggende 
forståelse for både 
lovstoffet, men ikke 
mindst tolkningen af 
lovstoffet i en konkret 
situation 

Sommeruniversitet Sommeruniversitets 
læringsaktiviteter består 
vodcasts til uddybelse af 
videnskabelig teori og 
metode, introduktion til 
gruppe- og projektarbejde, 
gruppearbejde og 
opponage. 

Sommeruniversitetet udprøves i 
form af en præsentation af eget 
projektforslag og opponage mod 
en anden gruppes projektforslag. 
Såfremt den studerende har 
bidraget til både udarbejdelsen 
af eget projekt og i opponagen er 
sommeruniversitetet bestået. 

Der er en klar 
sammenhæng mellem 
introduktionen til 
videnskabelige metoder i 
vodcasts og i 
forelæsninger, 
gruppearbejdet med et 
fiktivt 
rehabiliteringsprojekt og 
de studerendes opponage 
og præsentation af eget 
projekt. 
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Valgfri moduler afhænger af modulet afhænger af modulet afhænger af modulet 
Masterprojektet Den primære 

læringsaktivitet er 
vejledning. Vejledningen 
har særlig fokus på at sikre 
at den studerende når 
igennem alle faser i en 
videnskabelig proces og at 
formålet med den 
videnskabelig aktivitet er 
relevant for et 
masterprojekt på 
Masteruddannelsen i 
Rehabilitering. 

Prøveformen er en skriftlig 
opgave der skal mundtligt 
forsvares med ekstern censur. 

Undervejs i forløbet 
vejledes den studerende til 
at kunne forholde sig 
kritisk til tidligere 
videnskabelige resultater 
og egen proces. Ved at 
sikre at den studerende 
løbende samler sin 
erfaring og nye viden i den 
skriftlige opgave sikres en 
høj grad af sammenhæng 
(alignment) mellem målet 
og den videnskabelige 
proces. Ved at relevansen 
for fysioterapi, den valgte 
videnskabelige metode og 
den kritiske forholden sig 
til tidligere studier skal 
skrives ind i opgaven og 
ved at det netop er disse 
aspekter der spørges ind 
til ved den mundtlige del 
af eksamen opnås fuld 
alignment. 
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