F2019 Bachelorseminarer
Overordnet plan for de studerende som følger BA-seminarerne ”Mental børnesundhed” og
”Arbejde, trivsel og helbred”.
Der er undervisning i litteratursøgning fredag d. 8. marts 11-14.
Studerende som er tilmeldt ”selvstændig BA-opgave” er velkomne til at deltage i denne
undervisning.
Studerende der er tilmeldt seminar på Statskundskab opfodres til at deltage i Statskundskabs
tilbud om litteratursøgning.
Der er tilbud om kvantitativ metodevejledning to gange jf. planen nedenfor.
Den kvalitative metodevejledning foregår efter aftale med vejleder.
ON: Ole Nørgaard
KO: Kim Overvad
MV: Michael Væth
UV-MBS: Undervisere/vejledere på ”Mental børnesundhed”
UV-ATH: Undervisere/vejledere på ”Arbejde, trivsel og helbred”

Ud over de fælles timer er der undervisning, gruppegennemgang og vejledning på følgende
tider:
Mental børnesundhed:
tirsdag 9-11 lok 1150-115 + torsdag 14-17, lok 1150-122
Arbejde, trivsel og helbred:
tirsdag 14-17 lok 1150-122 + torsdag 14-17, lok 1150-115

Uge 5-9 (28/1-3/3):

Undervisning (UV-MBS, UV-ATH)

Uge 10: Litteratursøgning fredag d. 8/3 kl 11-14 lok. 1162-013 (ON)
Uge 10-15 (4/3-14/4): Udarbejdelse af projektbeskrivelse og/eller undervisning
Uge 10: Evt. gruppe vejledning omhandlende udarbejdelse (UV-MBS, UV-ATH)
De studerende skal uploade projektbeskrivelser på BlackBoard senest d. 2/4 klokken 24
til gennemsyn af metodeforelæserne
Uge 14: Kvantitativ metode vejledning torsdag d. 4/4 kl. 14-17 (MV, KO)
14-15.30 lok 1150-122: Mental børnesundhed
15.30-17 lok 1150-122: Arbejde, trivsel og helbred
Uge 15: Evt. gennemgang af projektbeskrivelserne med studenteropponenter (UV-MBS, UV-ATH)
Aftal dato for aflevering til opponenter
Valg af censorer i uge 15-16

Data udleveres i uge 15 eller efter anden aftale med kursusansvarlig (UV-MBS, UV-ATH)
Uge 16-23 (15/4-9/6): Udarbejdelse af Bacheloropgave
Løbende gruppe vejledning (UV-MBS, UV-ATH)
OBS påske i uge 16
De studerende der ønsker kvantitativ metodevejledning skal uploade projektbeskrivelser på
BlackBoard senest d. 30/4 klokken 24 til gennemsyn af metodeforelæserne
Uge 18: Kvantitativ metode vejledning torsdag d. 2/5 kl. 14-17 (MV,KO):
14-15.30 lok 1150-122: Arbejde, trivsel og helbred
15.30-17 lok 1150-122: Mental børnesundhed
Uge 21-22: Evt. gennemgang af Bacheloropgaver med studenteropponenter (UV-MBS, UV-ATH)
Aftal dato for aflevering til opponenter
Foreløbig (afventer Statskundskab)
Bacheloropgaven afleveres 6. juni
Bedømmelse senest 28. juni

