
Info om Blended learning modellen af kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab 
 
Her følger en mere detaljeret beskrivelse af formatet for Blended learning modellen af kandidatuddannel-
sen i folkesundhedsvidenskab.  
 
Undervisningen vil på 1. år på nogle moduler udbydes som fuld online undervisning (to moduler) og på 
andre moduler som blended learning (resterende syv moduler), dvs. som online undervisning suppleret 
med tilbud om studieunderstøttende aktiviteter med fysisk fremmøde (onsite) i Odense. Der vil i alle 
kvartaler være moduler med onsite studieunderstøttende aktiviteter. Det vil sikre et godt studiemiljø og 
give de bedste forudsætninger for at sikre kvaliteten i det samlede undervisningstilbud. Derudover har I på 
lige fod med alle andre studerende adgang til faciliteter på campus: bibliotek, læsesale m.v. 
 
Omfanget af onsite studieunderstøttende aktiviteter er fordelt og fastlagt ud fra en faglig vurdering af de 
enkelte moduler, og ud fra den generelle vurdering at disse tilbud især er vigtige i starten af uddannelsen. 
Generelt vil alle moduler (med dele af onsite studeunderstøttende aktiviteter) således følge en overordnet 
struktur, hvor fysisk fremmøde er prioriteret og planlagt i starten af modulet, hvorved I lærer underviserne 
og hinanden at kende (eventuelt med sociale aktiviteter også). Herefter følger en højere grad af blended 
learning (og vekslen mellem fysisk og online undervisning), der er tilpasset efter indhold og faglighed i det 
specifikke modul – og med udgangspunkt i SDUs bærende principper for undervisning.  

 
 
Onsite/online undervisning på blended learning modellen  

På næste side ses en oversigt med illustration af på hvilke moduler, I tilbydes onsite studieunderstøttende 
aktiviteter i Odense. Kombinationen af onsite og offsite undervisning kan sammensættes af fx: 
 
Online:  

• Underviserplanlagte refleksions- og diskussionsøvelser i diskussionsfora (hold/grupper)  

• Q&A- og vejledningssessioner, synkrone (Zoom/Teams) og asynkrone (diskussionsfora)  

• Online undervisningsmateriale, fx miniforelæsninger  

• Studenterplanlagt gruppearbejde (Teams, diskussionsfora) 
 

Onsite aktiviteter:  

• Start-up seminars/sessions: Introduktionsforelæsninger og opstart af gruppe-/projektarbejder  

• Midway seminars/sessions: Midtvejsforelæsninger, TBL-sessioner, vejledning, øvelser, midtvejspræsen-
tationer af gruppe-/projektarbejder med peer/underviserfeedback  

• End seminars/sessions: Præsentation af gruppe-/projektarbejder, TBL-sessioner, opsamlingsforelæsnin-
ger spørgetimer, eksamensforberedelse 

• Selvstændige studieaktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1st quarter 2nd quarter 3st quarter 4th quarter 

1st year 

1st semester 2nd semester 

 
Public Health in 
the 21st Century  

7.5 ECTS 
 

60 % online 
 

 
Applied Biostatistics 

7.5 ECTS 
 
 

75 % online  
 

 
Advanced Epidemiology 

7.5 ECTS 
 
 

67 % online 
 

 
Effect Evaluation – 

Theory and Practice 
7.5 ECTS 

 
100 % online 

 

 
Public Health 

Policy and 
Administration 

7.5 ECTS 
 

60 % online  

 
Public 
Health  
Ethics 
4 ECTS 

 
50 % online 

 

 
Health 
Meas-

urement 
Scales 

3.5 ECTS  
100 % 
online 

Specialisation: Intervention and Evaluation 

Systematic Development 
of Interventions: The Role 
of Evidence, Theory and 

Practice 
7.5 ECTS 

 
50 % online 

 

Implementation and 
Process Evaluation of 

Interventions – 
Theoretical, Methodo-

logical and Practical 
Approaches 

7.5 ECTS 
 

50 % online 
 

2nd year 

3rd semester 4th semester 

 
Elective, Internship 
or studies abroad  

15 ECTS 
 
 

Elective, Internship or 
studies abroad  

15 ECTS 
 
 

Master's Thesis 
30 ECTS 

 
 

 
 
 
Underviserne 

Blended-learning modellen af kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab med specialisering i inter-
vention og evaluering varetages i udgangspunktet af undervisere fra Statens Institut for Folkesundhed, 
SDU. Alle modulansvarlige, som er de primære undervisere, er blevet oplært eller bliver oplært til at 
anvende online-værktøjer og blended-learning bl.a. igennem universitetspædagogikum – og flere af dem 
anvender allerede elementer heraf i deres undervisning. Derudover er der tæt dialog med SDU-
Universitetspædagogik med henblik på at sammensætte modulerne, så de netop har fokus jeres læring og 
SDUs bærende principper for aktiv læring.    
 
 
Valg af model samt specialisering på 2. semester 

I løbet af 1. semester (i november) skal I dels vælge, om I vil følge de to obligatoriske fællesfag på 2. seme-
ster onsite i Esbjerg eller på blended learning modellen, og dels hvilken af de fem specialiseringer, I ønsker 
at følge: 

• Health Promotion (onsite Esbjerg) 



• Global Health (onsite Esbjerg) 

• Risk Research (onsite Esbjerg) 

• Health Economics and Management (onsite Esbjerg) 

• Intervention og evaluering (online/blended learning) 
 
 
Sprog 

Sproget på blended learning modellen vil i udgangspunkt være på dansk, mens undervisningsmaterialet vil 
veksle mellem dansk og engelsk. Meget af den relevante faglitteratur er på engelsk. 


