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Health’ skabelon – oplysninger om kurser til studieordningen 
og kursuskataloget 
Denne version af skabelonen anvendes ved oprettelse af nye kurser i studieordningen. Herfra gi-
ves oplysninger videre til kursuskataloget. 
Kursets titel: Valgfag Efterår 2016: Livet som forsker 
Antal ECTS: 5 
Målbeskrivelse: Få indblik i en sundhedsvidenskabelig forskers 

hverdag og kendskab til karrieremuligheder 
Undervisningsform 
(der kan vælges flere 
mellem flg.:) 

☐forelæsning 
☐holdundervisning 
☐fjerundervisning m. seminarer 
☐praktisk 
☐ selvstudium 
☐vejledning 
x   Temadag 

Kommentarer til un-
dervisningsform: 

Forelæsning m. indlagt diskussion 

Kursets indhold: Temadagen vil indeholde præsentationer fra 
sundhedsvidenskabelige forskere på forskelligt 
anciennitetsniveau. Ph.d. studerende, etablerede 
yngre forskere og modne forskere med en glor-
værdig international karriere, vil alle give deres 
vinkel på, hvad forskerlivet kan byde på. Temada-
gen vil endvidere indeholde information om, hvad 
der kvalificerer til f.eks. et ph.d. stipendium.    

Undervisere (evt. blot 
kursusansvarlig): 

Karina Bendixen og Lene Baad-Hansen 

Semesterplacering (1. 2. 
eller 3. sem.): 

5. og 9. semester 

(Særligt relevant for 
valgfag: Deltagerbe-
grænsning:) 

Ja 

(Særligt relevant for 
valgfag: Udbudssted: 
Århus eller Kbh.) 

Aarhus Tandlægeskole 

Eksempler på relevant 
litteratur: 

http://www.au.dk/forskud/ 

Vælg prøveform (hvis 
kombineret mundtlig 
og skriftlig, så vælg to 
prøveformer): 

Obligatorisk undervisning 
Re-eksamen: Skriftlig B-prøve 
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Vælg én – supplerende 
oplysning til prøve-
form: 

☐ fri mundtlig 
☐ bunden mundtlig 
☐ fri skriftlig 
☐ bunden skriftlig 
☐ fri praktisk 
☐ bunden praktisk 
☐ undervisningsdeltagelse 

Forudsætninger for 
prøvedeltagelse(fritekst 
indstillingsbetingelser 
forud for eksamen, 
progressionskrav 
og/eller anbefalede fag-
lige forudsætninger): 
 

 

Vælg censurform: ☐ intern / ☐ ekstern censur 

Vælg bedømmelses-
form: 

☐ 7-trin skala / ☒ bestået / ikke bestået 
 

Vælg evt. anonymitet: ☐ ja /☐ nej 

Bemærkninger (fritekst 
– fx tilladte hjælpemid-
ler) 
 

 

Vælg hjælpemidler 
(Yderligere oplysninger an-
føres i bemærkningsfeltet 
ovenfor) 

☐ alle 
☐ ingen 
☐ anviste 
☐ PC 

Udfyld eksaminations-
tid. 

___(uge(r) ___dag(e) ____timer, minutter 
 

Udfyld evt. forberedel-
sestid: 

___(uge(r)___ dag(e)___timer, minutter 
 

 
  
 


