Overgangsordning fra 2011-kandidatstudieordningen i sundhed og informatik til 2018studieordningen i sundhed og informatik

Nedenstående tabel viser, hvad det/den enkelte kursus og eksamen på 2011kandidatstudieordningen erstattes af på 2018-kandidatstudieordningen. Kurser der er anført i samme
række ækvivalerer og kan meritoverføres til 2018-ordningen. I 2011-ordningen er valgfrie fag
placeret på uddannelsens 2. semester og i 2018-ordningen er valgfrie fag placeret på uddannelsens
3. semester:

Semester
1.
semester

2011-kandidatstudieordningen
(semesteropdelt)
Kursus i patientforløb: sygdom,
diagnostik og behandling (SITK16002)
7,5 ECTS
Medicinsk teknologisk innovation og
samfund (SITK16001)
5 ECTS
Datahåndtering i sundhedssektoren
(SITK17002)
7,5 ECTS
Molekylær genetik og personlig
medicin (DTU 36634)
5 ECTS
Udgår - 3. og sidste eksamen afholdes
efteråret 2018 – DTU
Python Programming (NBIK14037)
5 ECTS
Udgår - 3. og sidste eksamen afholdes
efteråret 2018 – SCIENCE

2018-kandidatstudieordningen
(ikke semesteropdelt)
Patientforløb: sygdom, diagnostik og
behandling
7,5 ECTS
Medicinsk teknologisk innovation og
samfund
5 ECTS
Registerbaseret epidemiologi
7,5 ECTS

UX Design Prototypeudvikling
5 ECTS
(Nyt DTU)
User Experience Engineering
5 ECTS
(nyt DTU)
2.
semester

Valgfri fag

3.
semester

Kursus i
sundhedsinformationssystemer
(SITK17001)
10 ECTS

Sundheds-IT infrastruktur
10 ECTS (2. semester på 2018-ordningen)
–

Sundhedsteknologi (DTU 02515)
10 ECTS
Udgår – Afholdes i 2018/2019
3. og sidste mulighed for eksamen i
dette afholdes august 2019 – DTU
Sundhedsrelateret velfærdsteknologi
(NDAK15019)
10 ECTS
Udgår – Afholdes i 2018/2019
3. og sidste mulighed for eksamen i
dette afholdes august 2019 – SCIENCE

4.
semester

Kandidatspeciale
30 ECTS

Implementering og evaluering
10 ECTS
(nyt)
Projekt i sundhedsinnovation
10 ECTS
(nyt)
Kandidatspeciale
30 ECTS

Udrulning af 2018-kandidatstudieordningen
2018 kandidatstudieordningen forventes at træde i kraft den 1. september 2018 og vil være
gældende for studerende optaget fra og med denne dato. Det vil sige at 2018kandidatstudieordningen finder anvendelse på kandidatuddannelsens 4 semestre fra og med
følgende terminer:
1. semester: Efterårssemesteret 2018
2. semester: Forårssemesteret 2019
3.semester: Efterårssemesteret 2019
4. semester: Forårssemesteret 2020

Overordnede principper for udfasning af kurser og eksamener og overflytning
Følgende kurser på 2011-kandidatstudieordningens 1. og 2. semester udbydes ikke til undervisning
i studieåret 2018/2019. Der udbydes tredje og sidste mulighed for eksamen i studieåret 2018/2019:
Molekylær genetik og personlig medicin 5 ECTS
Python Programming 5 ECTS

Kurser og eksamener på 2011-studieordningens 3. udbydes i studieåret 2018/2019. Tredje og sidste
mulighed for deltagelse i de tilhørende eksamener vil blive udbudt i august 2019.

Overflytninger
Studerende overflyttes først til 2018-ordningen, når vedkommende ikke har fortsatte
studiemuligheder på den studieordning som vedkommende er indskrevet på.

Oversigt over udbud af kurser og eksamener på 2011-studieordningen efter 1. september 2018

Udfasning af
2011E18
studieordning
1. semester
3. eks.
forsøg
2. semester
Valgfag
3. semester
Kurser,
eks. Og
reeks.
4. semester

F19

E19

F20

Valgfag
3. eks.
forsøg

Valgfag

Valgfag

Kurser,
eks. Og
reeks.

3. eks.
forsøg

Plan for udfasning af kurser og eksamener på 2011-studieordningen
1. semester
Kurserne Python Programming (SCIENCE) og Molekylær genetik og personlig medicin (DTU)
blev afholdt i efteråret 2017 med tilhørende mulighed for eksamen og reeksamen. Tredje og sidste
eksamensmulighed i disse udbydes i efteråret 2018.

2. semester
Valgfrie kurser – ingen ændringer (Valgfagene Health Z-up og Sundhed og sygdom i Kina
udbydes ikke til undervisning i foråret 2019.) Der vil være mulighed for tredje eksamensforsøg i
januar 2019).
3. semester
Kurserne Sundhedsteknologi (DTU) og Sundhedsrelateret velfærdsteknologi (SCIENCE)
afholdes sidste gang i efteråret 2018 med tilhørende mulighed for eksamen og reeksamen. Tredje og
sidste eksamensmulighed i disse udbydes i august 2019.
4. semester
Kandidatspeciale – ingen ændringer.

Merit for kurser på 2018-kandidatstudieordningen fra 2011-kandidatstudieordningen
meddeles efter følgende retningslinjer

1. semester
Merit for Patientforløb: sygdom, diagnostik og behandling meddeles, når den studerende på
2011-ordningen har bestået Kursus i patientforløb: sygdom, diagnostik og behandling
Merit for Medicinsk teknologisk innovation og samfund meddeles, når den studerende på 2011ordningen har bestået Medicinsk teknologisk innovation og samfund
Merit for Registerbaseret epidemiologi meddeles, når den studerende på 2011-ordningen har
bestået Datahåndtering i sundhedssektoren
2. semester
Merit for Sundheds-IT infrastruktur meddeles, når den studerende på 2011-ordningen har bestået
Kursus i sundhedsinformationssystemer
3. semester
Valgfrie fag bestået på 2011-ordningens 2. semester kan indgå som valgfrie fag på uddannelsens 3.
semester.
4. semester
Kandidatspeciale bestået på 2011-ordningen kan indgå som kandidatspeciale på 2018-ordningen

Der kan ikke meddeles merit for følgende kurser og eksamener fra 2011-ordningen ved overflytning
til 2018-ordningen:
Bioinformatik (2011-2016)
Molekylær genetik og personlig medicin
Python Programming
Sundhedsteknologi
Sundhedsrelateret velfærdsteknologi.

