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Censornormer – Bachelor i Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet 
 
Navn på aktivitet Udbuds-

tidspunkt 
Norm Eksamen Bedømmelse / censur 

1. semester 
Introduktion til folkesundhedsvidenskab  1. sem. - Skriftlig opgave uden 

mundtligt forsvar 
Bestået – Ikke bestået / intern 
censur 

Biostatistik 1. sem. - Skriftlig opgave uden 
mundtligt forsvar 

7-trins-skala / intern censur 

Sundhedsfaktorer 1. sem. 40 min. pr. stud.  Fire timers skriftlig eksamen 7-trins-skala / ekstern censur 
Krop og folkesundhed  1. sem. - Fire timers skriftlig eksamen 7-trins-skala / intern censur 
      
2. semester 
Kvalitative metoder 2. sem. - Skriftlig opgave uden 

mundtligt forsvar 
7-trins-skala / intern censur 

Offentlig sundhedsforvaltning  2. sem. 40 min. pr. stud.  Skriftlig opgave uden 
mundtligt forsvar (5 
normalsider) 

7-trins-skala / ekstern censur 

Epidemiologi 2. sem. - Tre timers skriftlig eksamen 7-trins-skala / intern censur 
Sundhedsadfærd 2. sem. - Tre timers skriftlig eksamen 7-trins-skala / intern censur 
      
3. semester      
Sundhedshistorie og videnskabsteori 4. sem. - Fire timers skriftlig eksamen 7-trins-skala / intern censur 
Sygdomslære og folkesundhed 3. sem. 40 min. pr. stud.  Fire timer skriftlig eksamen 7-trins-skala / ekstern censur 
Organisation, ledelse og management 5. sem. - 

 
20 min. mundtlig eksamen + 
forberedelse 

7-trins-skala / intern censur 

Sundhedsfremme i praksis 3. sem. - Projektopgave med mundtligt 
forsvar 

7-trins-skala / intern censur 

      
4. semester      
Valgfag 15 ECTS 4. sem. -   
Praktik 15 ECTS 4. sem. -  Posterpræsentation Bestået – ikke bestået /intern 

censur 
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Censornormer – Bachelor i Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet 
 
Navn på aktivitet Udbuds-

tidspunkt 
Norm Eksamen Bedømmelse / censur 

5. semester 
Demografi og folkesundhed 5. sem.  - 4 timers skriftlig eksamen 7-trins-skala / intern censur 
Proces- og effektevaluering 5. sem. 40 min. Fire timers skriftlig eksamen 7-trins-skala / ekstern censur 
Implementering 5. sem. - Projektopgave uden mundtligt 

forsvar 
7-trins-skala / intern censur 

Videregående biostatistik 5. sem. - Tre timers skriftlig eksamen 7-trins-skala / intern censur 
Forberedelse til bachelorprojekt 5. sem. - Skriftlig opgave uden mundtligt 

forsvar 
Bestået – Ikke bestået / intern 
censur 

      
6. semester 
Sundhedsøkonomi og budgettering 6. sem. 50 min. pr. stud. Fem timers skriftlig eksamen 7-trins-skala / ekstern censur 
Bachelorprojekt 6. sem. v/ 1 studerende 

2 timer + forsvar 30 
min. 

v/ 2 studerende 
3 timer + forsvar 30 

min 

Projektopgave med mundtligt 
forsvar 

7-trins-skala / ekstern censur 
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