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§ 1 BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN 

 § 1.1 Normering i ECTS 
Kandidatsidefaget i psykologi er normeret til hhv. 45 ECTS/75 ECTS, se plan A og B nedenfor. 

Sidefaget omfatter 45 ECTS for studerende fra samfundsfaglige uddannelser og 75 ECTS for alle 

øvrige uddannelser. 

 

§ 1.2 Uddannelsens formål, kompetenceprofil og specifikke 
fagbeskrivelser  
 
Kandidatsidefag i psykologi udbygger den studerendes faglige viden og kunnen, og øger 

de teoretiske og metodiske kvalifikationer i forhold til det niveau, der er opnået gennem 

bachelorsidefag i psykologi. Formålet er således at opnå evne til at analysere og reflektere 

over psykologiske forhold af såvel faglig som almen karakter samt opnå kompetence til at 

forholde sig kritisk til psykologiske teorier, deres tilblivelse og forklaringsværdi. 

Kandidaten opnår viden om de generelle begreber, teorier og metoder samt den historiske 

udvikling inden for biologisk psykologi, sundhedspsykologi, klinisk psykologi og 

pædagogisk psykologi, således at disse begreber, teorier og metoder kan anvendes på 

konkrete problemstillinger. Kandidaten opnår desuden viden om psykologiens filosofi og 

videnskabsteori samt dele af psykologiens forskningsmetoder. 

 

§ 1.3 Fagspecifikke målbeskrivelser 
Nummereringen følger nummereringen i Fagspecifikke målbeskrivelser i bachelorstudieordningen 
for psykologi, hvor FS6 er udeladt. 

 

FS5 og FS10 indgår kun i kandidatsidefag efter plan B  

 
En kandidat med sidefag i psykologi er i stand til at: 

 

FS1  Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske 

problemstillinger inden for ”indsæt fagdisciplin” og anerkende, at psykologien 

angående ”indsæt fagdisciplin” indeholder en række teorier, 

forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. 

 

FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere 

kortere læringsforløb alene eller i samarbejde med andre i forhold til 

problemstillinger inden for ”indsæt fagdisciplin” 

 

FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for 

”indsæt fagdisciplin”   

 

FS4 Forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion og evidens herom 

indenfor ”indsæt fagdisciplin” 

 

FS5 Generere hypoteser, forskningsspørgsmål og designe en mindre 

undersøgelse, alene og i samarbejde med andre, inden for ”indsæt 

fagdisciplin”, som under vejledning vil kunne afprøves.  

 

FS7 Analysere data inden for ”indsæt fagdisciplin” med anvendelse af både 

kvantitative og kvalitative metoder. 
 

FS8 Vurdere, forholde sig reflekterende til, samt formidle ny viden indenfor 

”indsæt fagdisciplin”  

 

FS9 Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med 

brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og 

løsningsmodeller i ”indsæt fagdisciplin” 
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FS10 Under vejledning, alene og i samarbejde med andre, udføre en mindre 

(evt. empirisk) opgave inden for psykologi.  
 

 

§ 1.4 Generelle målbeskrivelser 
 
Nummereringen følger nummereringen i Generelle målbeskrivelser i bachelorstudieordningen for 

psykologi, hvor G6 er udeladt. 

 
En kandidat med sidefag i psykologi er i stand til at: 

 

G1 Kommunikere hensigtsmæssigt og professionelt. Dette involverer at formidle 

problemstillinger og løsningsmodeller (der støttes af evidens), på en måde, der er 

sensitiv over for modtagerens behov og forventninger.  

 

G2 Forstå og anvende forskellige data. 

 

G3 Anvende relevante digitale værktøjer til at understøtte læringsprocessen. 

  

G4 Finde og organisere information. Dette omfatter indsamling og organisering af lagret 

information fra bøger, tidsskrifter, databaser og andre elektroniske kilder.  

 

G5 Tilegne sig viden om og forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis taget fra 

primærkilder inden for flere fagområder.  

 

G7 Anvende videnskabsteori til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger.   

(Færdigheder – typen af færdigheder; vurdering og beslutning) 

 

G8 Kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, i studie- eller arbejdssammenhænge på 

en saglig, ansvarlig og etisk holdbar måde.  

 

G9 Modtage og anvende vejledning effektivt i studie- eller arbejdssammenhæng. 

 
G10 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere 

læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger i forskellige 
læringsmiljøer.  
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Tabel 1. Oversigt over målbeskrivelser svarende til viden og forståelses-, 

færdigheds -, og kompetencekrav på kandidat-sidefagsniveau 

 
 

kandidat Målbeskrivelse 

Viden og forståelse 

Vidensfeltet  Besidder viden om teorier, metoder og 
praksis for flere fagområder inden for 
psykologi 

FS1, FS3, FS8, FS9, FS10  

G2, G4, G5 

Forståelses- og 

reflektionsniveauet 

 Kan forstå og reflektere over 
psykologiske teorier, metoder og 
praksis 

FS1, FS3, FS8, FS9, FS10 

G2, G5 

Færdigheder 

Typen af 

færdigheder 

 

 

 Kan anvende én eller flere 
psykologiske metoder og redskaber 
samt kan anvende generelle 
færdigheder, der knytter sig til 
beskæftigelse i relevant tilknyttede 
fagområder 

FS5, FS7, FS10 

G3, G4, G7 

 

Vurdering og 

beslutning 

 Kan vurdere teoretiske og praktiske 
problemstillinger relateret til psykologi 
og anvende relevante analyse- og 
løsningsmodeller  

 

FS3, FS4, FS5, FS7, FS8, FS9, 

FS10 

G2, G3, G7 

Formidling  Kan formidle psykologisk relaterede 
problemstillinger og løsningsmodeller 
til fagfæller, ikke-specialister, 
samarbejdspartnere og/eller klienter  

 

FS3, FS8, FS9, FS10 

G1 

Kompetencer 

Samarbejde og 

ansvar 

 Kan indgå i fagligt og tværfagligt 
samarbejde i forhold til psykologisk 
relaterede problemstillinger med en 
professionel tilgang  

FS2, FS5, FS10 

G8, G9, G10. 

Læring  Kan identificere egne læringsbehov og 
strukturere egen læring i forskellige 
læringsmiljøer 

FS2, FS10 

G4, G9, G10 

 

§ 1.5 Ændringer i målbeskrivelser m.v. 
For så vidt at der samlæses med bacheloruddannelsen i psykologi, vil ændringer i 

målbeskrivelser mv. i den generelle bachelorstudieordning i psykologi medføre tilsvarende 

ændringer i nærværende studieordning. 

 

§ 1.6 Undervisningsformer 
I uddannelsen anvendes varierede undervisningsformer omfattende forelæsninger og en række 

forskellige studenteraktiverende metoder som f.eks. case undervisning, seminarer og vejledning. 

Uddannelsen vil ligeledes anvende digitale studieguides til at understøtte de studerendes læring.  

 

§ 1.7 Prøveformer 
Prøveformer er valgt efter princippet ‘constructive alignment’, dvs. at der efter hvert modul er en 

kombination af prøver, som er egnet til at prøve modulets kompetencer. Det betyder, at 

vidensfeltet f.eks. vil blive prøvet ved skriftlige prøver (MCQ, kortsvars-opgaver o. lign.), 

forståelses- og reflektionsniveauet ved skriftlige opgaver/mundtlige prøver, typen af færdigheder 

bl.a. ved vurdering af portfolio, vurdering og beslutning bl.a. i bedømmelsen af 

bachelorprojektet, formidling f.eks. ved poster præsentation. 
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§ 1.8 Ændring af prøveformer 
Prøveformerne i modul 5, 6, 7 og 8 kan blive ændret som en konsekvens af ændringer i 

prøveformen i de tilsvarende moduler i den generelle bachelorstudieordning pga. samlæsning. 

§ 1.9 Rullende censur 
Ved rullende censur forstås, at der skiftevis er ekstern og intern censur på dele af eller hele 

modulet. I modulerne på kandidatsidefaget i psykologi følges planen for rullende censur i den 

generelle bachelorstudieordning, jf. denne. 

 

 § 2 INDSKRIVNING 

§ 2.1 Adgangskrav  
Optagelse på studiet forudsætter, at den studerende har bestået et centralt fag på bachelordelen 

og bachelorsidefag i Psykologi på Syddansk Universitet eller tilsvarende. Der kan udelukkende 

søges om optagelse på kandidattilvalget i psykologi sideløbende med optagelse på centralt fag. 

 

§ 3 STRUKTUREL BESKRIVELSE 

§ 3.1 Opbygning og struktur  
  

Plan A for 

sidefag 
kandidat 

 

1. kvartal, efterår 

 
Fag 

2. kvartal, efterår 

 
Fag 

3. kvartal, forår 

 
Fag 

4. kvartal, forår 

 
Fag 

 

 

 

 

 

 

PSY-SF-K05  

(10 ECTS) 

Biologi, fysiologi 

og adfærd 

 

 

PSY-SF-K06  

(15 ECTS) 

Psychology of 

Health and 

Counselling 

Psychology, 

inklusiv metode 5 

 

 

PSY-SF-K07  

(10 ECTS) 

Klinisk psykologi  

 

 

 

PSY-SF-K08  

(10 ECTS) 

Pædagogisk 

psykologi 

 

45 ECTS i alt 
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§ 3.2 Modulernes rækkefølge 
Modulerne skal tages i den anførte rækkefølge. 

 
§ 3.3 Uddannelsens beståelseskrav 
Uddannelsen er bestået, når alle uddannelsens moduler er bestået med minimum karakteren 02 

eller opnået bedømmelsen Bestået. 

 

  

Plan B for 

sidefag 
kandidat 

 

1. kvartal, efterår 

 

2. kvartal, efterår 3. kvartal, forår 4. kvartal, forår 

 

45 ECTS 

som plan A 

 

 

PSY-SF-K05  

(10 ECTS) 

Biologi, fysiologi 

og adfærd 

 

 

PSY-SF-K06  

(15 ECTS) 

Psychology of 

Health and 

Counselling 

Psychology, 

inklusiv metode 5 

 

 

PSY-SF-K07  

(10 ECTS) 

Klinisk psykologi  

 

 

 

PSY-SF-K08  

(10 ECTS) 

Pædagogisk 

psykologi 

 

 

30 ECTS 
PSY-SF-K09  

 

Sidefagsopgave (20 ECTS) 

PSY-SF-K10  

 

Gymnasiepraktik (10 ECTS) 

75 ECTS i alt 

 

Nummereringen af metode-elementer følger nummereringen af metodeelementerne i 
bachelorstudieordningen for psykologi 
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§ 4 BESKRIVELSE AF MODULER 

§ 4.1 PSY-SF-K05 –  Biologi, fysiologi og adfærd 
Engelsk betegnelse: Biology, Physiology and Behaviour 

ECTS: 10 

 

Formål: 

Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende 

ideer, teorier og forskning inden for biologisk og fysiologisk psykologi, så at den 

studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede fagspecifikke og 

generelle målbeskrivelser. 

Faget handler overordnet om adfærdens biologiske og fysiologiske basis (herunder 

neurobiologiske processer), samt grundlæggende teorier og forskning om psykologisk 

funktion ud fra et biologisk og fysiologisk perspektiv og individuelle forskelle heri. 

Modulet giver studerende en forståelse af, hvordan undersøgelsen af biologiske og 

fysiologiske processer kan bidrage til at udvikle teorier om adfærd og andre 

psykologiske begreber såsom personlighed, perception, indlæring, hukommelse, 

motivation, emotion mv.   

Indhold: 

 Den biologiske- og fysiologiske psykologis historie og udvikling  

 Grundlæggende teorier, begreber og empiri om biologisk og fysiologisk 

psykologi 

 Nutidige tilgange og problemstillinger inden for biologisk og fysiologisk psykologi  

 Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for biologisk- 

og fysiologisk psykologi 

 Etiske problemstillinger knyttet til biologisk- og fysiologisk psykologi 

 

Fagspecifikke målbeskrivelser: 

Ved modulets afslutning kan den studerende: 

 

FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på problemstillinger 

inden for biologisk og fysiologisk psykologi og anerkende, at biologisk- og 

fysiologisk psykologi indeholder en række teorier, evidens, metoder og 

anvendelsesmuligheder. 

 

FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere 

læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger 

inden for biologisk og fysiologisk psykologi.  

 

FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for 

biologisk og fysiologisk psykologi.  

 

FS4 Forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion ud fra et biologisk 

og fysiologisk perspektiv og evidens herom. 

 

FS8 Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til 

den nye viden inden for biologisk og fysiologisk psykologi.  

 

FS9 Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med 

brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og 

løsningsmodeller i biologisk- og fysiologisk psykologi.  

 

Generelle målbeskrivelser: 

Modulet bidrager til, at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser 1-10. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

7 

 

 

§ 4.1.1. Modulets og undervisningens tidsmæssige placering 

Første kvartal. 

 

§ 4.1.2. Undervisnings- og arbejdsform 

Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og 

vejledning. 

 

§ 4.1.3. Tidspunkt for ordinær prøve 

I umiddelbar forlængelse af modul. 

 

§ 4.1.4. Prøveform og bedømmelse   

Eksamen består af to delprøver, der hver for sig skal bestås med mindst karakteren 02. Karakter 

for eksamen beregnes som et vægtet gennemsnit af de 2 karakterer, givet i de 2 prøver. 

 

Delprøve 1: 

Skriftligt essay uden hjælpemidler 5 ECTS (svarende til 50 % af den samlede karakter).  

Bedømmelse: Intern prøve efter 7-trinskalaen.  

 

Delprøve 2: 

Skriftlig multiple-choice prøve uden hjælpemidler 5 ECTS (svarende til 50 % af den 

samlede karakter).  

Bedømmelse: Prøve efter 7-trinskalaen. 

 
§ 4.1.5. Censur 
Delprøve 2 indgår i den rullende censur.  
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§ 4.2 PSY-SF-K06 – Psychology of Health and Counselling Psychology 
inkl. metode 5 
  

ECTS: 15 

 
Formål: 

Modulet har til formål at give den studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, 

almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til 

konsulterende psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de 

tilknyttede fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. 

 

Faget handler overordnet om at introducere, give forståelse for og reflektere over den 

konsulterende psykologis grundlæggende teorier, videnskabsmodeller, praksismodeller og 

værdisæt.  Faget giver den studerende forståelse for og indsigt i de forskellige videnskabelige og 

holistiske modeller for børn, unge og voksnes funktion, motivation og adfærd i forhold til deres 

velbefindende og individuelle og gruppeforskelle heri.   

I dette modul skal den studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for 

forskellige kvalitative metoder inden for psykologi. 

Indhold: 
 Den konsulterende psykologis historie og udvikling  
 Grundlæggende almenpsykologiske teorier, begreber og empiri relateret til konsulterende 

psykologi 
 Nutidige tilgange og problemstillinger inden for konsulterende psykologi  
 Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for konsulterende 

psykologi 
 Anvendelse af videnskabsteoretiske metoder til løsning af problemstillinger inden for 

konsulterende psykologi 
 Metoder til behandling af forskellige data inden for konsulterende psykologi 

 Etiske problemstillinger og lovgivning knyttet til konsulterende psykologi 

 

Fagspecifikke målbeskrivelser: 

Ved modulets afslutning kan den studerende: 
 
FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske 

problemstillinger inden for konsulterende psykologi og anerkende, at konsulterende 
psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og 
anvendelsesmuligheder. 

 
FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere 

læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for 
konsulterende psykologi.  

 
FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for 

konsulterende psykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante 
problemstillinger.  

 
FS4 Forstå og vurdere mønstre i problemstillinger relateret til adfærd og psykologisk funktion 

og evidens herom. 

 

FS7     Analysere data fra konsulterende psykologi med anvendelse af kvantitative eller 

kvalitative metoder. 

 

FS8 Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye 

viden inden for konsulterende psykologi.  

 

FS9 Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af 

forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller inden for 

konsulterende psykologi.  
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Generelle målbeskrivelser: 

Modulet bidrager til, at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser 1-10. 

 

§ 4.2.1. Modulets og undervisningens tidsmæssige placering 

Andet kvartal. 

 

§ 4.2.2. Undervisnings- og arbejdsform 

Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og 

vejledning. 

 

§ 4.2.3. Tidspunkt for ordinær prøve 

I umiddelbar forlængelse af modul. 

 

§ 4.2.4. Prøveform og bedømmelse 

Eksamen består af to delprøver:  

 

Delprøve 1: 

Skriftlig prøve i metode med alle hjælpemidler 5 ECTS.  

Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået. 

 

Delprøve 2: 

Skriftligt essay med alle hjælpemidler 10 ECTS. 

Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen. 

 

§ 4.2.5. Censur 

Delprøve 1 og 2 indgår i den rullende censur. 
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§ 4.3 PSY-SF-K07 –  Klinisk psykologi 
Engelsk betegnelse: Clinical Psychology 

ECTS: 10 

 

Formål:  

Modulet har til formål at give den studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, 

almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til 

klinisk psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede 

fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. 

 

Faget handler overordnet om at introducere og reflektere over, hvad der menes med begreberne 

“abnormal adfærd” og “psykisk lidelse”.  Faget omhandler ætiologien (inkl. prædisponerende 

faktorer), klassificering og diagnosticering af de mest prævalente former for psykiske lidelser for 

børn, unge og voksne og individuelle og gruppeforskelle heri.   

Indhold: 

 Den kliniske psykologis historie og udvikling  

 Grundlæggende psykologiske teorier, begreber og empiri relateret til klinisk psykologi 
 Nutidige tilgange og problemstillinger inden for klinisk psykologi  
 Introduktion til den kliniske psykologis praksisrelaterede professionsfærdigheder 
 Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for klinisk psykologi 
 Etiske problemstillinger og lovgivning knyttet til klinisk psykologi 

 

Fagspecifikke målbeskrivelser: 

Ved modulets afslutning kan den studerende: 

 
FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på problemstillinger inden for 

klinisk psykologi og anerkende, at klinisk psykologi indeholder en række teorier, evidens, 
metoder og anvendelsesmuligheder. 

 
FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere 

læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for 
klinisk psykologi.  

 
FS3 Forstå og formidle ideer af forskellige perspektiver inden for klinisk psykologi og 

anerkende specifikke tilgange til relevante problemstillinger. 

 
FS4 Forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion relateret til psykiske lidelser 

og evidens herom. 
   

FS8     Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye 

viden inden for klinisk psykologi.  

 

FS9 Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af 

forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller inden for 

klinisk psykologi.  

 

Generelle målbeskrivelser: 

Modulet bidrager til, at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser 1-10. 

 

§ 4.3.1. Modulets og undervisningens tidsmæssige placering 

Tredje kvartal. 

 

§ 4.3.2. Undervisnings- og arbejdsform 

Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og 

vejledning. 

 

§ 4.3.3. Tidspunkt for ordinær prøve 

I umiddelbar forlængelse af modul. 
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§ 4.3.4. Prøveform og bedømmelse 

Eksamen består af nedenstående prøve, der skal bestås med mindst karakteren 02: 

 

Delprøve 2: 

Skriftligt essay med alle hjælpemidler.  

Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen 10 ECTS. 

 

§ 4.3.5. Censur 

Prøven indgår i den rullende censur. 
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§ 4.4 PSY-SF   K08 Pædagogisk psykologi  
Engelsk betegnelse: Educational Psychology 

ECTS: 10 

 

Formål: 

Modulet har til formål at give den studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, 

almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til 

pædagogisk psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede 

fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. 

Faget handler overordnet om at introducere teoretiske og forskningsmæssige problemstillinger 

relateret til udvikling, undervisning og læring, og individuelle gruppeforskelle heri, samt 

diagnostiske og praksisrelaterede strategier over for børn, unge og voksne med 

indlæringsvanskeligheder eller andre pædagogisk relaterede udfordringer.  

Indhold: 
 Den pædagogiske psykologis historie og udvikling  

 Grundlæggende almenpsykologiske teorier, begreber og empiri relateret til pædagogisk 
psykologi 

 Nutidige tilgange og problemstillinger inden for pædagogisk psykologi  
 Praksisrelaterede professionsfærdigheder inden for pædagogisk psykologi 
 Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for pædagogisk 

psykologi 

 Etiske problemstillinger og lovgivning knyttet til pædagogisk psykologi 

 

Fagspecifikke målbeskrivelser: 

Ved modulets afslutning kan den studerende: 

 
FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på problemstillinger inden for 

pædagogisk psykologi, og anerkende, at pædagogisk psykologi indeholder en række 
teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. 

 
FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere 

læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for 

pædagogisk psykologi.  

 
FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for 

pædagogisk psykologi og anerkende specifikke tilgange til relevante problemstillinger. 

 
FS4 Forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion relateret til udvikling, 

undervisning, læring og andre pædagogiske udfordringer, og evidens herom.   
 

FS8 Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye 

viden inden for pædagogisk psykologi.  

 

FS9 Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af 

forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller inden for 

pædagogisk psykologi.  

 

Generelle målbeskrivelser: 

Modulet bidrager til, at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser 1-10. 

 

§ 4.4.1. Modulets og undervisningens tidsmæssige placering 

Fjerde kvartal. 

 

§ 4.4.2. Undervisnings- og arbejdsform 

Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og 

vejledning. 
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§ 4.4.3. Tidspunkt for ordinær prøve 

I umiddelbar forlængelse af modul. 

 

§ 4.4.4. Prøveform og bedømmelse 

Prøven afholdes som mundtlig gruppeprøve på baggrund af projektrapport udarbejdet i grupper. 

 

Prøven bedømmes individuelt efter 7-trinsskalaen på baggrund af den mundtlige 

eksamenspræstation.  

  

§ 4.4.5. Censur 

Prøven indgår i den rullende censur. 
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§ 4.5 PSY-SF-K09 –  Sidefagsopgave 
Engelsk betegnelse: Assignment 

ECTS:  20 

 

Formål: 

Formålet med opgaven er, at den studerende foretager en videnskabelig bearbejdning af en 

faglig problemstilling inden for et defineret og afgrænset psykologisk emneområde ved hjælp af 

relevante metoder og med inddragelse af relevante teorier, modeller og begrebsapparater. 
 

Indhold og mål for læringsudbytte: 
Med opgaven skal den studerende demonstrere viden inden for og selvstændig beherskelse af et 
psykologisk emneområde – defineret og afgrænset gennem en faglig problemstilling, samt 
beherskelse af relevante videnskabelige metoder. Gennem videnskabelig behandling af den 
faglige problemstilling, skal den studerende demonstrere, at vedkommende har opnår et følgende 
mål for læringsudbytte; 

 afgrænse et fagligt emneområde og inden for dette formulere en faglig 

problemstilling med tilhørende konkrete arbejds- eller forskningsspørgsmål 

 søge, udvælge og afgrænse relevant litteratur i forhold til problemstillingen 
 argumentere for valg af teoretiske tilgange og metoder 
 Definere og koncist redegøre for centrale begreber, teorier, del-teorier, 

psykologiske skoler eller videnskabsteoretiske retninger, som indgår i analysen 
 drage sammenhængende konklusion(er) i forhold til den foretagne 

bearbejdning af den faglige problemstilling 

 diskutere og perspektivere konklusionen teoretisk og evt. i forhold til praksis 

 

Fagspecifikke målbeskrivelser: 

Gennem ovenstående mål for læringsudbytte opfyldes de fagspecifikke målbeskrivelser:  

 
FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske 

problemstillinger og anerkende, at psykologien indeholder en række teorier, 
forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder.  
 

FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere 

læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til psykologisk problemstillinger. 

 
FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for psykologi 

og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger.  
 
FS4 Forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion og evidens herom. 

 

FS5 Generere hypoteser og stille forskningsspørgsmål inden for psykologi, som under 

vejledning vil kunne afprøves.  

 

FS8 Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye 

viden.  

 

FS9 Reflektere over praktiske, teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med 

brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller 

inden for psykologi.  

 

FS10 Under vejledning, alene og i samarbejde med andre, udføre en mindre (evt. empirisk) 

opgave inden for psykologi.  

 

Generelle målbeskrivelser: 

Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser 1-10.  
 

§ 4.5.1. Modulets og undervisningens tidsmæssige placering 

Fjerde kvartal. 
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§ 4.5.2. Undervisnings- og arbejdsform 

Vejledning. 

 

§ 4.5.3. Tidspunkt for ordinær prøve 

I umiddelbar forlængelse af modul. 

 

§ 4.5.4. Prøveform og bedømmelse 

Sidefagsopgaven, som er det skriftlige grundlag for eksamen, kan udarbejdes i gruppe 

(maksimalt 4 studerende) eller individuelt.  

 

Individuelle opgaver: bedømmes alene på grundlag af den skriftlige opgave efter 7 trins skalaen. 

 

Gruppeopgaver: På grundlag af den skriftlige opgave eksamineres den individuelle studerende 

mundtligt. Der fortages en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation, dvs. 

at hver studerende bedømmes på grundlag af den grupperapport, vedkommende har deltaget i 

samt den mundlige eksamination efter 7-trinsskalaen. Gruppemedlemmer må ikke overvære 

hinandens eksamination, og vil således blive isoleret indtil alle gruppens medlemmer er 

eksamineret  

 

§ 4.5.5. Censur 

Ekstern. 
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§ 4.6 PSY-SF-K10 –   Gymnasiepraktik 
Engelsk betegnelse: Upper Secondary School Teaching Practice 

ECTS:  10 

 

Faget udbydes af Institut for Kulturvidenskaber (tidligere Institut for Filosofi, Pædagogik og 

Religionsstudier). Se fagbeskrivelse i bilag 1 eller på flg. link:   

http://www.sam.sdu.dk/study/fagbasen/fagprint.shtml?fag_id=16023&print=1 

    

  

http://www.sam.sdu.dk/study/fagbasen/fagprint.shtml?fag_id=16023&print=1
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§ 5 GENERELLE BESTEMMELSER 

 

§ 5.1 Eksamen 
 
§ 5.1.1 Eksamenstilmelding 

Ved tilmelding til et modul, hvortil der er tilknyttet en eller flere prøver, er den studerende 

automatisk tilmeldt prøven. 

 

Stk. 2. Undervisningstilmelding foregår via student-selvbetjeningen https://sso.sdu.dk, og 

tidsfristerne for undervisningstilmelding fremgår af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets 

hjemmeside. 

 

Stk. 3. For eksamen/prøve, hvor der ikke er tilknyttet undervisningstilmelding, f.eks. ved. 2. og 

3. prøveforsøg, skal eksamenstilmelding foregå inden for de tidsfrister, der fremgår af 

uddannelsens hjemmeside. 

 

Stk. 4. Ved elektronisk tilmelding er den studerende selv ansvarlig for at sikre sig kvittering på, 

at eksamenstilmelding har fundet sted. 

 

§ 5.1.2 Eksamensafmelding 

Afmelding fra eksamen foretages via student-selvbetjeningen https://sso.sdu.dk.  

Afmelding kan ske indtil en uge før det pågældende fags første eksamensdag, f.eks. onsdagen før 

eksamen en onsdag - dette gælder dog ikke ved 1. årsprøverne - disse eksaminer kan man ikke 

afmelde og udeblivelse vil tælle som et eksamensforsøg. Afmelding kan også ske ved personlig 

(ikke telefonisk) henvendelse på Eksamenskontoret, Campusvej 55, Odense M eller på 

mailadressen eksamenskontoret@sdu.dk.   

 

§ 5.1.3 Bedømmelse af prøver 

Afholdelse og vurdering af prøver sker i henhold til Bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om 

eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) og Bekendtgørelse 

om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser, nr. 250 af 15. marts 2007 

(Karakterbekendtgørelsen). 

 

Stk. 2. Prøverne er enten interne eller eksterne. 

 

Stk. 3. Prøver bedømmes efter 7-trinsskalaen eller som bestået/ikke-bestået som anført for det 

enkelte modul. 

 

For prøver, der bedømmes efter karakterskala, gives karakteren 12 for den fremragende 

præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få 

væsentlige mangler. 

For prøver, der bedømmes efter karakterskala, gives karakteren 02 for den tilstrækkelige 

præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af modulets mål. 

 

For prøver, der bedømmes som bestået eller ikke-bestået, gives bedømmelsen bestået for den 

tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af 

modulets mål. 

 

Stk. 4. Alle delprøver og krav i et fagmodul skal være bestået for, at hele modulet er bestået.  

 

Stk. 5. Der henvises til Syddansk Universitets regelsæt om eksaminer samt Bekendtgørelse nr. 

666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 

(Eksamensbekendtgørelsen) ved tilfælde af eksamenssnyd.  

 

 

https://sso.sdu.dk/
https://sso.sdu.dk/
mailto:eksamenskontoret@sdu.dk
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§ 5.1.4 Eksamenssprog 

Eksamen aflægges på dansk, medmindre andet er fastsat i studieordningen. Eksamen kan 

endvidere aflægges på svensk eller norsk samt engelsk, såfremt den studerende har engelsk som 

sit modersmål. 

 

§ 5.1.5 Sygdom 

Ved ikke rettidig afmelding fra prøven kan prøveforsøget annulleres på grund af: 

 

1) Sygdom opstået efter sidste rettidige afmeldingstidspunkt, og som forhindrer den studerende i 

at gå til eksamen. Den studerende skal omgående meddele dette til Eksamenskontoret.  

 

2) Sygdom opstået under prøven.  Den studerende tilkalder den tilsynsførende. Den studerende 

og tilsynsførende underskriver en erklæring om at eksamen er afbrudt på grund af sygdom 

  

Stk. 2. Der skal ufortrødent fremskaffes lægelig dokumentation for sygdommen. 

Lægeerklæringen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, være udfærdiget af den 

studerendes sædvanlige læge. Lægeerklæringen skal være Eksamenskontoret i hænde senest 3 

dage efter eksamensdagen. 

 

Stk. 3. Modtages sygemelding og lægeattest rettidigt tæller den pågældende eksamen ikke som 

eksamensforsøg.  

 

Stk. 4. Hvis den studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af 

sygdom skal den studerende have mulighed for at gå til omprøve, jfr. § 5.1.6.  

 

Stk. 5. En ikke-bestået sygeeksamen berettiger ikke til omprøve. 

 

§ 5.1.6 Udeblivelse 

Udeblivelse, uden afmelding eller sygemelding, fra eksamen eller prøve tæller som et 

eksamensforsøg. Udeblivelse berettiger ikke til omprøve. 

 

§ 5.1.7 Omprøve 

En studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at have bestået denne, skal have 

mulighed for at gå til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, jf. 

Eksamensbekendtgørelsen. 

 

Stk. 2 Den studerende kan tilmelde sig omprøve enten i forbindelse med én af modulets 

efterfølgende ordinære prøver eller ved omprøve. Såfremt en studerende er berettiget til at 

tilmelde sig omprøve, kan den studerende tilmelde sig omprøver også selvom der er gået mere 

end 6 måneder efter den prøve, hvor den studerende ikke bestod sin ordinære prøve eller var 

syg.  

 

Stk. 3. Beståede prøver kan ikke tages om. 

 

Stk. 4. Tilmelding til omprøve skal ske senest 1 uge efter det ordinære eksamensresultats 

offentliggørelse. Afmelding fra omprøve skal finde sted senest ugedagen før reeksamensdatoen. 

Sygdom, jf. § 5.1.5, stk. 5, ved en omprøve giver ikke ret til sygeeksamen. 

 

§ 5.1.8 Antal tilladte eksamensforsøg 

En studerende har højst 3 eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet kan tillade 

yderligere prøveforsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. I vurderingen af, om der 

foreligger usædvanlige forhold, kan spørgsmålet om studie-egnethed ikke indgå. 

 

 

§ 5.1.9 Særlige prøvevilkår 

Universitetet kan i henhold til Eksamensbekendtgørelsens § 7 tilbyde særlige prøvevilkår til 

studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet 

modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når universitetet 
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vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen. 

Det er en forudsætning, at der ved tilbuddet ikke sker en sænkning af prøvens niveau. 

 

Stk. 2. Ansøgning om særlige prøvevilkår ved en eksamen skal indsendes til Studienævnet 

samtidig med, at den studerende tilmelder sig undervisningen/eksamen. Det skal af ansøgningen 

fremgå, hvilke eksaminer det drejer sig om og omhyggelig dokumentation skal vedlægges 

ansøgningen. En generel lægeattest vil ikke være tilstrækkelig som dokumentation. Der skal 

foreligge udtalelser fra den eller de relevante, kompetente myndigheder, som beskriver 

funktionsnedsættelsen indgående. 

 

Stk. 3. Såfremt Studienævnet på grundlag af de i ansøgningen nævnte forhold vurderer, at der 

er tale om usædvanlige forhold, kan der, hvis forholdene tillader det, tilbydes særlige prøvevilkår 

 

§ 5.2 Skriftlige prøver 
Krav til omfang af skriftlige opgaver angives i studieguiden for det pågældende modul. Der kan 

angives omfang i normalsider eller typeenheder. En normalside udgøres af 2400 typeenheder 

(tegn plus mellemrum). Ved typeenhed forstås ethvert typografisk element, dvs. ikke blot 

bogstaver og tal, men også interpunktionstegn og blanke. Fodnoter tælles med som en 

typeenhed. Der medregnes ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, tabeller og figurer. 

Yderligere regler kan fastsættes i studieguide. 

 

Den studerende skal påføre antal typeenheder på forsiden af skriftlige opgaver.  

  

Stk. 2 Skriftlige opgaver, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke 

antages til bedømmelse. Alle skriftlige opgaver, som overholder de angivne 

omfangsbestemmelser, skal bedømmes på samme vilkår.      

 

Stk. 3. Opgaver ved prøver kan desuden afvises ved overskridelse af tidsfrist for aflevering 

 

Stk. 4. Stave- og formuleringsevne indgår som en del af den samlede bedømmelse af 

eksamenspræstationen i den skriftlige sidefagsopgave (PSY-SF-K10), idet det faglige indhold dog 

skal vægtes tungest (jf. Eksamensbekendtgørelsen). Studienævnet kan dispensere fra denne 

bestemmelse for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, 

medmindre stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål.  

 

Stk. 5. Skriftlige stedprøver afholdes digitalt. Det forventes, at studerende selv medbringer 

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 eksamensdagen. 

 

§ 5.3 Prøveresultater   
Prøveresultaterne udtrykkes ved enkeltkarakterer. Der angives således ikke en 

gennemsnitskarakter for sidefagsuddannelsens samlede prøveresultat. 

 

§ 5.4 Orlov 
Den studerende kan søge orlov fra kandidatuddannelsen i psykologi i henhold til Regler om orlov 

for studerende ved Syddansk Universitet. 
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§ 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. 

 

§ 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 klage over:  

 
 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 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 
Studienævnets afgørelser efter Uddannelsesbekendtgørelsen og denne studieordning kan af 

studerende indbringes for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, når klagen vedrører 

retlige spørgsmål. 

 

Stk. 2. 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 vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer 

hertil. 
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§ 7 UDDANNELSENS FORANKRING  

§ 7.1 Relevante bekendtgørelser 
De overordnede bestemmelser for studieordningen for kandidatsidefag i psykologi ved Syddansk 

Universitet er fastlagt i lovbekendtgørelse om universiteter nr. 652 af 24. juni 2012 

(Universitetsloven) samt følgende bekendtgørelser: 

 

 “Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne”, nr. 814 af 

29. juni 2010 (Uddannelsesbekendtgørelsen)  

 ”Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale 

uddannelser”, nr. 5 af 18. januar 2006.  

 ”Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne”, nr. 240 af 11. 

marts 2013 (Bacheloradgangsbekendtgørelsen) 

 ”Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne”, nr. 241 af 11. 

marts 2013 (Kandidatadgangsbekendtgørelsen) 

 ”Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser”, nr. 666 af 24. juni 

2012 (Eksamensbekendtgørelsen).  

 ”Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser”, 

nr. 250 af 15. marts 2007 (Karakterbekendtgørelsen) 

 

§ 7.2 Uddannelsens betegnelse 
Kandidatsidefaget i psykologi giver ret til betegnelsen kandidat i ”Centralt fag” med sidefag i 

psykologi. 

 

§ 7.3 Ansvarlige studienævn 
Kandidatsidefaget i psykologi hører under Studienævnet for psykologi. 

 

§ 7.4 Ansvarlige censorkorps 
Kandidatsidefaget i psykologi hører under censorkorpset for psykologi. 

 

§ 7.5 Studieordningens ikrafttrædelsesdato 
Studieordningen træder i kraft 1. september 2013. Studieordningen er gældende for alle 

studerende, som på dette tidspunkt eller derefter påbegynder kandidatsidefaget i psykologi ved 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. 

 

§ 7.6 Dato for godkendelse i Studienævnet 
Studieordningen er godkendt af Studienævnet d. 30. maj 2013 

 

§ 7.7 Dato for Dekanens godkendelse 
Studieordningen er godkendt af Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 5. juni 

2013. 


