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Modultitel:  Praktik- og projektforløb 
                    Internship and Project Work  
ECTS-værdi 15 ECTS  
Ansvarligt institut IST, Forskningsenheden for Sundhedsfremme 
Forudsætninger Ingen 
Generelle formål Praktik- og projektforløbets indhold skal med afsæt i et konkret projekt 

relatere sig til sundhedsfremme i bred forstand.  
Modulets generelle formål er at øge den studerendes evne til at: 

• kunne deltage aktivt og analytisk i arbejdet med sundhedsrelatere-
de problematikker på praktikstedet 

• bruge sundhedsvidenskabelige begreber og forståelsesrammer i 
arbejdet med konkrete problematikker i praktikforløbet 

Specifikke kom-
petencemål 

Efter at have gennemført et praktik- og projektforløb skal den studerende 
kunne: 

• synliggøre og anvende teoretiske begrebs- og forståelsesrammer 
fra det folkesundhedsvidenskabelige studie i praksis  

• demonstrere evnen til i samarbejde med praktikstedet effektivt at 
have løst en på forhånd aftalt og udspecificeret arbejdsopgave 

• formidle resultater og tilegnede kompetencer fra praktikopholdet i 
en kortfattet posterform og, i den sammenhæng, udvikle kompe-
tencer ift. fremstilling af resultater og mundtlig præsentation 

Undervisnings-
tidspunkt 

Fjerde semester, andet kvartal 

Undervisnings-
form 

Praktikophold med en 37 timers ulønnet arbejdsuge 

Eksamens- 
betingelser 

Den studerende skal i praktikperioden, i kombination med det daglige 
arbejde på praktikstedet, arbejde med en i forvejen udspecificeret arbejds-
opgave eller indsats, hvorigennem den studerendes kan demonstrere ev-
nen til at omsætte teori til praksis. Denne arbejdsopgave skal forud for 
praktikopholdets start aftales med den faglige vejleder på praktiskstedet, 
og godkendes af studienævnet i forbindelse med godkendelse af praktik-
aftalen. 
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Modultitel: Praktik- og projektforløb 
                    Internship and Project Work 
Prøveform Mundtlig eksamen i form af 15 minutters præsentation på baggrund af en 

dertil fremstillet poster ved et seminar for medstuderende i begyndelsen af 
efterårssemestret.  
Intern censur. Bedømmes bestået/ikke bestået. 

Evaluering til 
karakteren 12 / 
bedømmelsen 
Bestået 

Praktikopholdet bedømmes bestået når den studerende har demonstreret 
tilstrækkelig viden om praktikopholdets generelle formål samt tilfredsstil-
lende opfyldelse af de opstillede kompetencemål.  
Ydermere bedømmes den studerende på sin evne til videnskabeligt at 
præsentere praktikopholdet via en poster. 

 
Studienævns 
tilhørsforhold 

 
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab 

 
Godkendt den 

16. august 2012 
 

 


