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Overordnet struktur og semester opbygning:

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab  
består af fi re semestre.

Første semester indeholder en generel introduktion til 
folke sundhedsviden skab: Teorier, redskaber og meto
der, herunder biostatistik og sundhedspolitik og etik.

Andet semester indeholder to obligatoriske fælles
moduler: “Effect Evaluation  Theory and Practice” og 
“Advanced Epi de miology”. Resten af tiden be nyttes til 
moduler indenfor en af de fem specialiseringer:

 → Health Promotion

 → Global Health

 → Risk Research

 → Health Economics and Management 

 → Intervention og Evaluering

På tredje semester kan der frit vælges mellem en række 
valgfrie moduler inden for de fem specialiseringer eller 
øvrige valgfag. Det er desuden muligt at tage et praktik 
eller udlandsophold. 

Fjerde semester er afsat til udarbejdelse af kandidat
specialet. Udover den for melle vejledning ved en under
viser tilknyttet uddannelsen, tilbydes ”Master Thesis 
Seminars”, som giver mulighed for at diskutere synopsis, 
forsk ningsdesign, metoder og empiriske undersøgelser.

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab består 
således af 120 ECTS fordelt som følger:

1. semester:  Obligatoriske fællesmoduler – 30 ECTS

2. semester:  Obligatoriske fællesmoduler – 15 ECTS
  Specialiseringsmoduler – 15 ECTS

3. semester:  Valgfag/praktik/udlandsophold – 30 ECTS

4. semester: Speciale – 30 ECTS

Den fulde studieordning for uddannelsen og oversigt 
over moduler findes her:

https://mitsdu.dk/en/mit_studie/kandidat/ 
folkesundhedsvidenskab_kandidat

Dette brev vedrører din opstart,  
og de valgmuligheder du har  
for at tilrette din uddannelse. 

https://mitsdu.dk/en/mit_studie/kandidat/folkesundhedsvidenskab_kandidat
https://mitsdu.dk/en/mit_studie/kandidat/folkesundhedsvidenskab_kandidat


To modeller for at følge kandidatuddannelsen 
og din mulighed for at vælge: 

Som noget nyt har du mulighed for at vælge mellem to 
modeller for at følge kandidaten:

1.   Undervisning med fysisk fremmøde i Esbjerg

2.   Blended learning med studieunderstøttende 
aktiviteter med fysisk fremmøde i Odense. 

Hvornår vælger jeg? 

Når du har takket ja til at starte på Kandidatuddannel
sen i Folkesundhedsvidenskab (deadline midt juni), vil 
du få mulighed for at vælge, om du vil følge uddannel
sen i Esbjerg eller som blended learningudgaven. 

Hvad er forskellen på de to modeller?

1. Undervisning med fysisk fremmøde i Esbjerg

Undervisningen udbydes med fysisk fremmøde i Esbjerg 
– dog vil der som på alle andre uddannelser være en vis 
grad af undervisning tilrettelagt som onlineundervis
ning/blendedlearning. Du vil være en del af campusmil
jøet i Esbjerg, her under de sociale og faglige tiltag m.v., 
der er foregår på Campus. Undervisning på denne model 
foregår på engelsk og der er fokus på at skabe et interna
tionalt miljø både blandt undervisere og studerende. 

2.  Blended learning med studieunderstøttende  
aktiviteter med fysisk fremmøde i Odense

Undervisningen udbydes på nogle moduler som fuld 
online undervisning, og på andre moduler som blended 
learning (dvs. som online undervisning suppleret med 
studieunderstøttende aktiviteter). 

De studieunderstøttende aktiviteter foregår i Odense. 
Ved at deltage i de studieunderstøttende aktiviteter har 
du således mulighed for at være en del af campusmiljøet 
i Odense, herunder de sociale og faglige tiltag m.v., der 
er foregår på Campus. 

Generelt vil alle moduler med blendedlearning følge 
en overordnet struktur, hvor studieunderstøttende 
aktiviteter i Odense er prioriteret og planlagt i starten 
af modulet, hvor du lærer underviserne og de andre 
studerende at kende. 

Herefter følger en højere grad af blended learning  
(og vekslen mellem online og fysisk undervisning), der 
er tilpasset efter indhold og faglighed i det specifikke 
modul. De studieunderstøttende aktiviteter er et tilbud,  
som du opfordres til at deltage i. 

Undervisning på denne model foregår i  
udgangspunktet på dansk. 



Bridging Course?

I dit optagelsesbrev står angivet, hvis du skal bestå et 
suppleringsforløb efter optagelse inden for statistik, 
epidemiologi og videnskabsteori.

I år udbydes dette kursus online.  

Mere information?

Ønsker du mere information kan du enten  
gå ind på hjemmesiden:

 w  https://www.sdu.dk/da/uddannelse/ 
kandidat/folkesundhedsvidenskab

her er de fem specialiseringer  
også beskrevet.

Eller kontakte studiekoordinator:

 m publichealth@health.sdu.dk

https://www.sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/
folkesundhedsvidenskab

