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2013-kandidatstudieordningen træder i kraft den 1. september 2013 og finder anvendelse i forhold til studerende, som optages på uddannelsen fra og
med denne termin. 2013-ordningen udrulles på kandidatuddannelsens fire
semestre fra og med følgende terminer:
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REF: KARIRO

De to studieordninger indeholder hver især følgende kurser:
1. semester

2012-ordningen

Erstattes på 2013-ordningen af

Integreret kursus i fysisk aktivitet

Integreret kursus i fysisk aktivitet

(7,5 ECTS)

(2,5 ECTS)

Kursus i samfunds- og adfærdsfag 1 (0 ECTS)

Kursus i samfunds- og adfærdsfag 1 (0 ECTS)

Integreret kursus i hjernens basale funktioner og

Integreret kursus i hjerne og bevidsthed

sygdomme (7,5 ECTS)

(2,5 ECTS)

Kursus i forskningsmetoder 1, del 1

Kursus i biostatistik og epidemiologi 1

(0 ECTS)

(0 ECTS)

Valgfrit forløb (10 ECTS)

Valgfrit forløb (10 ECTS)

2. semester

Integreret kursus i hjerte- og lungefunktion og

Integreret kursus i hjerte og lunger (5 ECTS)

sygdomme (7,5 ECTS)

3. semester

Kursus i forskningsmetoder 1, del 2

Kursus i biostatistik og epidemiologi 2

(0 ECTS)

(0 ECTS)

Kursus i selvstændigt projekt (0 ECTS)

Kursus i selvstændigt projekt (0 ECTS)

Valgfrit forløb (5 ECTS)

Valgfrit forløb (5 ECTS)

Kursus i forskningsmetoder 2

Kursus i klinisk forskning, kvalitativ metode og vi-

(0 ECTS)

denskabsteori
(2,5 ECTS)

Kursus i samfunds- og adfærdsfag 2

Kursus i samfunds- og adfærdsfag 2

(0 ECTS)

(0 ECTS)

Integreret kursus i reproduktion, vækst og cancer

Integreret kursus i livscyklus (5 ECTS)

(7,5 ECTS)

4. semester

Valgfrit forløb (0 ECTS)

Valgfrit forløb (0 ECTS)

Kursus i kandidatspeciale

Kursus i kandidatspeciale

(0 ECTS)

(0 ECTS)

De to studieordninger indeholder hver især følgende eksamener:

1. semester

2. semester

2012-ordningen

Erstattes på 2013-ordningen af

Eksamen i fysisk aktivitet (2,5 ECTS)

Eksamen i fysisk aktivitet (5 ECTS)

Eksamen i hjernens basale funktioner og syg-

Eksamen i hjerne og bevidsthed

domme (2,5 ECTS)

(5 ECTS)

Eksamen i hjerte- og lungefunktion og sygdom-

Eksamen i hjerte og lunger (5 ECTS)

me (2,5 ECTS)
Eksamen i forskningsmetoder 1

Eksamen i biostatistik og epidemiologi (5 ECTS)

(5 ECTS)

3. semester

Eksamen i selvstændigt projekt (10 ECTS)

Eksamen i selvstændigt projekt (10 ECTS)

Eksamen i forskningsmetoder 2 (12,5 ECTS)

Eksamen i klinisk forskning, kvalitativ metode og
videnskabsteori (10 ECTS)

Eksamen i samfunds- og adfærdsfag (7,5 ECTS)

Eksamen i samfunds- og adfærdsfag (7,5 ECTS)

Eksamen i reproduktion, vækst og cancer (2,5

Eksamen i livscyklus (5 ECTS)

ECTS)

4. semester

Eksamen i kandidatspeciale (30 ECTS)

Eksamen i kandidatspeciale (30 ECTS)

SIDE 2 AF 4

Uanset forskellige ECTS-vægte på kurser og eksamener på de to studieordninger meritoverføres i alle tilfælde kurser og eksamener i venstre spalte til
de tilsvarende kurser og eksamener i højre spalte.

Udfasning af undervisning på 2012-studieordningen
Principper for udfasning af kurser og eksamener og for overflytning fra
en studieordning til en nyere
•
•
•

Den studerende forbliver på den studieordning, hvorpå den pågældende er immatrikuleret, med mindre vedkommende efter en konkret
afgørelse flyttes over på en anden
Den studerende skal gennemføre kurser og obligatorisk undervisning
på den studieordning, hvor vedkommende er indplaceret
Alle eksamener udbydes fire gange efter undervisningens ophør – to
gange som ordinær eksamen og to gange i form af den tilhørende
syge/reeksamen

Oversigt over sidste udbud af undervisning på 2012-studieordningen
E 12
1. semester

F 13

E 14

F 15

X

2. semester

X

3. semester

X

4. semester

X

Oversigt over første udbud af undervisning på 2013-studieordningen
E 13
1. semester
2. semester
3. semester
4. semester

F 14

E 14

F 15

X
X
X
X

Der sker ikke samtidigt udbud af kurser på et givent semester på både 2012og 2013-studieordningen. Eksamener på 2012-ordningen udbydes fire gange
efter sidste kursusudbud – to gange som ordinær eksamen og to gange som
tilhørende syge-/reeksamen.

SIDE 3 AF 4

Oversigt over udfasning af eksamener på 2012-studieordningen
V 13

VSR

S 14

13
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

X

SSR

V 14

14

X

S 15

14
X

X

VSR

V 15

15

VSR

S 16

15

SSR
16

X

X

X

X

SSR

SIDE 4 AF 4

X

X

X

X

X

X

X

Som det fremgår af skemaet, følger alle eksamener under udfasning, den
sædvanlige turnus, hvor eksamener på ulige semestre kun udbydes ved vintereksamen og eksamener på lige semestre kun til sommereksamen.

X

