KØBENHAVNS UNIVERSITET
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Overgangsordning fra 2009-bachelorstudieordningen i
folkesundhedsvidenskab til 2020-bachelorstudieordningen i
folkesundhedsvidenskab
 Godkendt af studienævn og dekanat 10. marts 2020
 Ikrafttrædelsesdato for overgangsordning: 1. september 2020
 Gælder for studerende indskrevet/optaget på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab
fra og med september 2020.
 Ændringer til overgangsordningen godkendt af studienævn 27. januar 2021

Denne overgangsordning indeholder følgende informationer:
1. Udfasning af kurser og eksamener på 2009-studieordningen
2. Udrulning af kurser og eksamener på 2020-studieordninger
3. Overflytning og retningslinjer for fritagelse for kurser og eksamener

1. Overordnede principper for udfasning af kurser og eksamener
Kurser på 2009-studieordningens 1. og 2. semester udbydes ikke fra studieåret 2020/2021. Der
udbydes tredje og sidste mulighed for deltagelse i eksamen på de tilhørende eksamener i
studieåret 2020/2021.
Kurser og eksamener på 2009-studieordningens 3. og 4. semester udbydes sidste gang i
studieåret 2020/2021. Tredje og sidste mulighed for deltagelse i de tilhørende eksamener vil
blive udbudt i eksamensperioden i semesteret umiddelbart efter sidste udbud af undervisningen.
Kurser og eksamener på 2009-studieordningens 5. og 6. semester udbydes sidste gang i
studieåret 2021/2022. Tredje og sidste mulighed for deltagelse i de tilhørende eksamener vil
blive udbudt i eksamensperioden i semesteret umiddelbart efter sidste udbud af undervisningen.
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Oversigt over udfasning af kurser og eksamener på 2009-studieordningen
efter 1. september 2020
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Plan for udfasning af kurser og eksamener på 2009-studieordningen
1. semester
Kursene ’Etik og videnskabsteori’, ’Forebyggelse og sundhedsfremme’, Sociologi’,
’Socialepidemiologi og folkesygdomme’ og ’Sundhedsvæsenets struktur og funktion’ bliver
afholdt sidste gang efteråret 2019 med tilhørende mulighed for eksamen og reeksamen. Tredje og
sidste eksamensmulighed i disse udbydes i efteråret 2020.
2. semester
Kurserne ’1. årsprojekt’, ’Introduktion til epidemiologi’ og ’Kvalitative metoder’ bliver afholdt
sidste gang foråret 2020 med tilhørende mulighed for eksamen og reeksamen. Tredje og sidste
eksamensmulighed i disse udbydes i foråret 2021.
3. semester
Kurserne ’Social medicin og rehabilitering’, ’Økonomiske principper og sundhedsøkonomi’,
’Demografi’ og ’Humanbiologi’ bliver afholdt sidste gang efteråret 2020 med tilhørende
mulighed for eksamen og reeksamen. Tredje og sidste eksamensmulighed i denne udbydes i
foråret 2021.
4. semester
Kurserne ’International Health’, ’Organisationsanalyse’, ’Sundhedssociologi’ og ’Sygdomslære
for ikke-klinikere’ bliver afholdt sidste gang i foråret 2021 med tilhørende mulighed for eksamen
og reeksamen. Tredje og sidste eksamensmulighed i disse udbydes i efteråret 2021.
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5. semester
Kurserne ’Miljøfaktorer, arbejdsmiljø og helbred’, ’Sundhedspolitiske analyser’, ’Introduktion til
statistik’ og ’Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation’ bliver afholdt sidste gang i
efteråret 2021 med tilhørende mulighed for eksamen og reeksamen. Tredje og sidste
eksamensmulighed i disse udbydes i foråret 2022.
6. semester
Kurserne ’Bachelorprojekt’ og valgfrie fag på 2009-studieordningen bliver afholdt sidste gang i
foråret 2022 med tilhørende mulighed for eksamen og reeksamen. Tredje og sidste
eksamensmulighed i disse udbydes i efteråret 2022.

3

2. Udrulning af kurser og eksamener på 2020-studieordningen
2020-studieordningen træder i kraft den 1. september 2020 og vil være gældende for studerende
optaget fra og med denne dato. Det vil sige at 2020-studieordningen finder anvendelse på
bacheloruddannelsens 6 semestre fra og med følgende terminer:
1.semester: Efterårssemesteret 2020
2. semester: Forårssemesteret 2021
3.semester: Efterårssemesteret 2021
4. semester: Forårssemesteret 2022
5.semester: Efterårssemesteret 2022
6. semester: Forårssemesteret 2023
Oversigt over første udbud af kurser og eksamener på 2020-studieordningen
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Plan for udrulning af kurser og eksamener på 2020-studieordningen
1. semester
Kursene ’Humanbiologi’, ’Socialmedicin, sygdomsforebyggelse og rehabilitering’,
’Epidemiologi 1’ og ’Sundhedsvæsenets struktur og funktion’ bliver afholdt første gang i
efteråret 2020.
2. semester
Kurserne ’Sygdomslære for ikke-klinikere’, ’Statistik’, ’Demografi’ og ’Epidemiologi 2’ bliver
afholdt første gang i foråret 2021.
3. semester
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Kurserne ’Kvalitative metoder’, ’Organisationsanalyse og videnskabsteori’, ’International
sundhed’ og ’Sundhed og sociologisk teori’ bliver afholdt første gang i efteråret 2021.
4. semester
Kurserne ’Sundhedsøkonomi’, ’Miljø og bæredygtighed’, og ’2. årsprojekt’ bliver afholdt første
gang i foråret 2022.
5. semester
Kurserne ’Etik og sundhedspolitik’, ’Intervention og evaluering’, ’Psykologi og
sundhedskommunikation’ og ’Sundhedssociologiske analyser’ bliver afholdt første gang i
efteråret 2022.
6. semester
Kurserne ’Bachelorprojekt’ og valgfrie fag på 2009-studieordningen bliver afholdt første gang i
foråret 2023.
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3. Overflytning og retningslinjer for fritagelse for kurser og eksamener
Studerende som ikke længere har studiemuligheder på 2009-studieordningen skal søge om
overflytning til 2020-studieordningen.
Det er den studerendes eget ansvar at være opmærksom på tilmelding til undervisning, før den
udfases.
I behandling af ansøgninger om overflytning vil der blive taget udgangspunkt i nedenstående
retningslinjer for fritagelse. Ved overflytning fra 2009-studieordningen til 2020-studieordningen
vil der ikke blive taget hensyn til forskellig ECTS-vægt på gamle og nye kurser og eksamener.
Fritagelse ved overflytning fra 2009-studieordningen til 2020-studieordningen
Nedenstående tabel viser, hvilke kurser og eksamener på 2009-studieordningen, der kan gives
fritagelse for ved overflytning til 2020-studieordningen
2009bachelorstudieordningen

Etik og videnskabsteori, 5
ECTS (1. semester)
SFOA09002U/E
Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes efteråret 2020
Organisationsanalyse, 5
ECTS (4. semester)
SFOA09032U/SFOA09028E
Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes foråret 2021
Sundhedspolitiske analyser, 5
ECTS (5. semester)
SFOB09038U/E

Giver fritagelse 2020bachelorstudieordningen

Organisationsanalyse og
videnskabsteori, 7,5 ECTS (3.
semester)
SFOB20010U/E
OG
Etik og sundhedspolitik, 7,5
ECTS (5. semester)
SFOB20016U/E
OBS. Gælder kun hvis alle 3
kurser og eksamener på 2009studieordningen er bestået:
-

Etik og videnskabsteori
Organisationsanalyse
Sundhedspolitiske
analyser

Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes foråret 2022
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2009bachelorstudieordningen

Forebyggelse og
sundhedsfremme, 7,5 ECTS
(1. semester)
SFOA09010U
Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes efteråret 2020
Socialepidemiologi og
folkesygdomme, 5 ECTS
(1. semester)
SFOA09089U
Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes efteråret 2020

Giver fritagelse 2020bachelorstudieordningen

Socialmedicin,
sygdomsforebyggelse og
rehabilitering, 10 ECTS (1.
semester)
SFOB20002U/E
OBS. Gælder kun hvis alle 3
kurser og eksamener på 2009studieordningen er bestået:
-

Forebyggelse og
sundhedsfremme
Socialepidemiologi og
folkesygdomme
Social medicin og
rehabilitering

Social medicin og
rehabilitering, 5 ECTS
(3. semester)
SFOB09037U/E
Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes foråret 2021
Sundhedsvæsenets struktur
og funktion, 7,5 ECTS (1.
semester)
SFOA09088U/SFOA09037E

Sundhedsvæsenets struktur og
funktion, 7,5 ECTS (1.
semester)
SFOB20003U/E
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2009bachelorstudieordningen

Giver fritagelse 2020bachelorstudieordningen

Sociologi, 5 ECTS (1.
semester)
SFOA09006U

2. årsprojekt, 15 ECTS
(4. semester)
SFOB20013U/E

Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes efteråret 2020

OG

1. årsprojekt, 15 ECTS (2.
semester)
SFOA09012U/SFOA09009E
Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes foråret 2021

Sundhed og sociologisk teori,
7,5 ECTS (3. semester)
SFOB20012U/E
OBS. gælder kun hvis begge
kurser og eksamener på 2009studieordningen er bestået:
-

Sociologi
1. årsprojekt

Introduktion til epidemiologi,
7,5 ECTS (2. semester)
SFOA09014U/SFOA09011E

Epidemiologi 1, 2,5 ECTS
(1. semester)
SFOB20004U/E

Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes foråret 2021

OG

Kvalitative metoder, 7,5
ECTS (2. semester)
SFOA09016U/SFOA09013E

Kvalitative metoder, 7,5 ECTS
(3. semester)
SFOB20009U/E

Humanbiologi, 10 ECTS
(3. semester)
SFOB15001U/E

Humanbiologi, 10 ECTS
(1. semester)
SFOB20001U/E

Økonomiske principper og
sundhedsøkonomi, 10 ECTS
(3. semester)
SFOA09037U/SFOA09033E

Sundhedsøkonomi, 10 ECTS
(4. semester)
SFOB20014U/E

Epidemiologi 2, 5 ECTS
(2. semester)
SFOB20008U/E

Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes foråret 2021
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2009bachelorstudieordningen

Giver fritagelse 2020bachelorstudieordningen

Demografi, 5 ECTS
(3. semester)
SFOA09024U/SFOA09020E

Demografi, 5 ECTS
(2. semester)
SFOB20007U/E

Sygdomslære for ikkeklinikere, 10 ECTS
(4. semester)
SFOB15002U/E

Sygdomslære for ikkeklinikere, 10 ECTS
(2. semester)
SFOB20005U/E

International Health, 10
ECTS (4. Semester)
SFOB16001U/E

International sundhed, 7,5
ECTS (4. semester)
SFOB20011U/E

Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes efteråret 2021
Sundhedssociologi, 5 ECTS
(4. semester)
SFOB09039U/E

Sundhedssociologiske
analyser, 5 ECTS (5. semester)
SFOB20019U/E

Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes efteråret 2021
Miljøfaktorer, arbejdsmiljø
og helbred, 7,5 ECTS
(5. semester)
SFOA09022U/SFOA09018E

Miljø og bæredygtighed, 5
ECTS (4. semester)
SFOB20015U/E

Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes foråret 2022
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2009bachelorstudieordningen

Psykologi, pædagogik og
sundhedskommunikation, 7,5
ECTS (5. semester)
SFOA09020U/SFOA09016E

Giver fritagelse 2020bachelorstudieordningen

Psykologi og
sundhedskommunikation, 7,5
ECTS (5. semester)
SFOB20018U/E

Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes foråret 2022

Introduktion til statistik, 10
ECTS (5. semester)
SFOA09038U/SFOA09034E

Statistik, 10 ECTS
(2. semester)
SFOB20006U/E

Udgår – 3. og sidste
mulighed for eksamen
afholdes foråret 2022

Intervention og evaluering, 10
ECTS (5. semester)
SFOB20017U/E
Valgfrihed, 10 ECTS
(6. semester)

Valgfrihed, 10 ECTS (6.
semester)

Bachelorprojekt, 20 ECTS
(6. semester)
SFOA09040U/SFOA09036E

Bachelorprojekt, 20 ECTS (6.
semester)
SFOB20022U/E

Fritagelse ved overflytning fra 2009-studieordningen til 2020-studieordningen
Fritagelse meddeles efter følgende retningslinjer i overflytningssager:
1. semester
Fritagelse for Sundhedsvæsenets struktur og funktion meddeles, når den studerende på 2009ordningen har bestået Sundhedsvæsenets struktur og funktion
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Fritagelse for Humanbiologi meddeles, når den studerende på 2009-ordningen har bestået
Humanbiologi, folkesundhedsvidenskab
Fritagelse for Socialmedicin, sygdomsforebyggelse og rehabilitering meddeles, når den
studerende på 2009-ordningen har bestået Forebyggelse og sundhedsfremme,
Socialepidemiologi og folkesygdomme, og Social medicin og rehabilitering
2. semester
Fritagelse for Sygdomslære for ikke-klinikere meddeles, når den studerende på 2009-ordningen
har bestået Sygdomslære for ikke-klinikere, folkesundhedsvidenskab
Fritagelse for Epidemiologi 1 og Epidemiologi 2 meddeles, når den studerende på 2009ordningen har bestået Introduktion til epidemiologi
Fritagelse for Demografi meddeles, når den studerende på 2009-ordningen har bestået
Demografi
Fritagelse for Statistik meddeles, når den studerende på 2009-ordningen har bestået
Introduktion til statistik
3. semester
Fritagelse for Kvalitative metoder meddeles, når den studerende på 2009-ordningen har bestået
Kvalitative metoder
Fritagelse for Organisationsanalyse og videnskabsteori meddeles, når den studerende på 2009ordningen har bestået Etik og videnskabsteori, Organisationsanalyse, og Sundhedspolitiske
analyser
Fritagelse for International sundhed meddeles, når den studerende på 2009-ordningen har
bestået International Health
Fritagelse for Sundhed og sociologisk teori meddeles, når den studerende på 2009-ordningen
har bestået Sociologi og 1. årsprojekt
4. semester
Fritagelse for Sundhedsøkonomi meddeles, når den studerende på 2009-ordningen har bestået
Økonomiske principper og sundhedsøkonomi
Fritagelse for Miljø og bæredygtighed meddeles, når den studerende på 2009-ordningen har
bestået Miljøfaktorer, arbejdsmiljø og helbred
Fritagelse for 2. årsprojekt meddeles når den studerende på 2009-ordningen har bestået har
bestået Sociologi og 1. årsprojekt
5. semester
Fritagelse for Psykologi og sundhedskommunikation meddeles, når den studerende på 2009ordningen har bestået Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation
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Fritagelse for Sundhedssociologiske analyser meddeles, når den studerende på 2009-ordningen
har bestået Sundhedssociologi
Fritagelse for Etik og sundhedspolitik meddeles når den studerende på 2009-ordningen har
bestået Etik og videnskabsteori, Organisationsanalyse, og Sundhedspolitiske analyser
6. semester
Valgfrie fag eller Erhvervsorienteret projektforløb bestået på 2009-ordningen kan indgå som
valgfrie fag på 2020-ordningen.
Bachelorprojekt bestået på 2009-ordningen kan indgå som bachelorprojekt på 2020ordningen.

Der kan ikke meddeles fritagelse for følgende kurser og eksamener ved overflytning til
2020-ordningen:
Intervention og evaluering, 10 ECTS, SFOB20017U/E
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