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Studieår  Kursus  ECTS Ordinær eksamen Bedømmelse Ekstern/intern Maksimalt omfang i 

normalsider 

Censurnorm 

1. studieår        

1. semester Etik og videnskabsteori 5 Faget evalueres ved mundtlig 

eksamen med udgangspunkt i 

synopsis  

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen. 

Ekstern 3-4 normalsider ½ time pr. synopsis og ½ 

time pr. studerende til mdt. 

eksamen 

1. semester Sundhedsvæsenets struktur 

og funktion 

7,5 Faget evalueres ved en 4-timers 

skriftlig eksamen.  

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen. 

Ekstern Ikke relevant 40 min. pr. opgave 

1. semester Sociologi 5  

 

Faget evalueres efter 1. semester 

med kursusattest på baggrund af 

godkendt opgave. 

Bedømmes med 

Godkendt/Ikke 

godkendt. 

Uden censur 2-3 normalsider 20 min. pr. opgave 

1. semester Socialepidemiologi og 

folkesygdomme 

5 

 

Faget evalueres efter 1. semester 

med kursusattest på baggrund af 

godkendt fremlæggelse. 

Bedømmes med 

Godkendt/Ikke 

godkendt. 

Uden censur 2-3 normalsider 20 min. pr. opgave 

1. semester Forebyggelse og 

sundhedsfremme 

7,5 

 

Faget evalueres efter 1. semester 

med kursusattest på baggrund af 

godkendt kursusprøve. 

Bedømmes med 

Godkendt/Ikke 

godkendt. 

Uden censur 2-3 normalsider 20 min. pr. opgave  

2. semester 1. årsprojekt (Sociologi (5 

ECTS), Socialepidemiologi 

og folkesygdomme (5 

ECTS), Forebyggelse og 

sundhedsfremme (5 ECTS)) 

15 Projektopgave med 

efterfølgende mundtlig 

eksamen. 

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen. 

Ekstern  Se tabel nedenfor Se tabel nedenfor 

2. semester Introduktion til 

epidemiologi 

7,5 Faget evalueres ved en 4-timers 

skriftlig eksamen. 

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen. 

Ekstern  Ikke relevant 40 min. pr. opgave 

2. semester Kvalitative metoder 7,5 Faget evalueres ved en skriftlig 

opgave over 7 dage efter kursets 

afslutning. 

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen.  

Intern 1-2 stud. – 8-10 

normalsider 

3-4 stud. – 12-15 

normalsider 

1-2 stud. – 45 min. 

3-4 stud. – 60 min. 

 

2. studieår        

3. semester Humanbiologi og 

sygdomslære (1. semester af 

2) 

Se 4. 

semester 

Se 4. semester. Se 4. semester. Se 4. semester. Ikke relevant Se 4. semester. 

3. semester Psykologi, pædagogik og 

kommunikation 

  

7,5 Faget evalueres ved mundtlig 

eksamen efter kursets 

afslutning. 

 

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen.  

Ekstern Ikke relevant 45 min. pr. studerende 



3. semester 

 

Social medicin og 

rehabilitering 

7,5 Faget evalueres ved projekt- 

opgave over 7 dage efter kursets 

afslutning.  

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen. 

Ekstern  1 stud. - 10 normalsider 

2 stud. – 13 normalsider 

3 stud. – 15 normalsider 

1 stud. – 45 min. 

2 stud. – 55 min. 

3 stud. – 60 min. 

3. semester Demografi 

 

5 Faget evalueres ved skriftlig 

opgave over 48 timer. 

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen. 

Ekstern  5 normalsider + figurer 

og tabeller à max 5 

sider 

45 min. pr. opgave 

4. semester Humanbiologi og 

sygdomslære (2. semester af 

2) 

20 Faget evalueres ved en 4-timers 

skriftlig eksamen.  

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen. 

Ekstern  Ikke relevant 40 min. pr. opgave 

4. semester International sundhed 10 Faget evalueres ved mundtlig 

eksamen efter kursets 

afslutning.  

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen. 

Ekstern Ikke relevant ½ time pr. studerende 

4. semester Medicinsk sociologi 5 Faget evalueres ved skriftlig 

kursusopgave som afleveres ved 

kursets afslutning. 

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen. 

Ekstern  1 stud. – 10 normalsider 

2 stud. – 16 normalsider 

3 stud. – 20 normalsider 

1 stud. – 45 min. 

2 stud. – 60 min. 

3 stud. – 75 min. 

4. semester Organisationsanalyse 

 

 

5 Faget evalueres med en skriftlig 

opgave over 48 timer. 

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen. 

Ekstern 5 normalsider 45 min. pr. opgave 

3. studieår        

5. semester Miljøfaktorer, arbejdsmiljø 

og helbred 

7,5 Faget evalueres ved skriftlig 

opgave over 7 dage. 

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen. 

Ekstern 1 stud. – 15 normalsider 

2 stud. – 20 normalsider 

3 stud. – 25 normalsider 

1 stud. – 60 min. 

2 stud. – 75 min. 

3 stud. – 90 min. 

5. semester Sundhedspolitiske analyser 2,5 Faget evalueres ved skriftlig 

kursusopgave som afleveres ved 

kursets afslutning. 

Bedømmes med 

Bestået/Ikke bestået. 

Uden censur 5 normalsider ½ time pr. opgave 

5. semester Økonomi og 

sundhedsøkonomi 

 

10 Faget evalueres ved 4-timers 

skriftlig eksamen, under 

forudsætning af kursusattest for 

obligatorisk hjemmeopgave. 

a) Kursusattest 

bedømmes med 

Godkendt/Ikke 

godkendt 

b) Bedømmes efter 

7-trinsskalaen.  

a) Kursusattest 

uden censur 

 

 

b) Ekstern 

censur 

a) 2-3 normalsider 

 

 

 

b) Ikke relevant 

a) 20 min. pr. opgave 

 

 

 

40 min. pr. opgave 

5. semester Introduktion til statistik 10 Faget evalueres ved mundtlig 

eksamen med udgangspunkt i en 

synopsis, som udarbejdes over 7 

dage efter kursets afslutning.  

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen.  

Ekstern 10-15 normalsider 60 min. pr. synopsis +  

½ time pr. studerende til 

mdt. eksamen  

6. semester Valgfag 10 Se KA-uddannelsen Se KA-uddannelsen Se KA-

uddannelsen 

Se KA-uddannelsen Se KA-uddannelsen 

6. semester Erhvervsorienteret 

projektforløb 

10 Evalueres ved projektopgave. Bedømmes med 

Bestået/Ikke bestået. 

Uden censur Se tabel nedenfor Se tabel nedenfor 

6. semester Bachelorprojekt 20 Projektopgave med 

efterfølgende mundtlig 

eksamen. 

Bedømmes efter 7-

trinsskalaen.  

Ekstern Se tabel nedenfor Se tabel nedenfor 

 

 

 



Normalsider 

En normalside rummer 2.400 anslag inklusive mellemrum. De angivne antal normalsider er maksimum. 

 

1. års projekt: 

 

Antal studerende Normalsidetal max Tidsnorm for retning samt 30 min. pr. 

studerende til mdt. eksamen inkl. bedømmelse 

1 15 60 min + 30 min. = 1:30 

2 20 1 ½ time + 60 min. = 2:30 

3 30  2 timer + 90 min. = 3:30 

4 40 2½ time + 120 min. = 4:30 

5 50 3 timer + 150 min. = 5:30 

 

Erhvervsorienteret projektforløb: 

 

Antal studerende Normalsidetal max Tidsnorm – censur inkl. bedømmelse 

1 10 45 min. 

2 15 60 min. 

3 20 75 min. 

 

Bachelorprojekt: 

 

Antal studerende Normalsidetal max Normalsidetal baseret på kval. metoder max Tidsnorm for retning samt 30 min. pr. 

studerende til mdt. eksamen inkl. 

bedømmelse 

1 25 30  1 ¾ time + 30 min. = 2:15 

2 40 45 2 ½ time + 60 min. = 3:30 

3 50 55 3 timer + 90 min. = 4:30 

 

 


