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”De sundhedsfaglige kandidater skal være metodestærke, og 
de skal i løbet af uddannelsen opnå solid erfaring med de 
forskellige led i forskningsprocessen og have gennemført den 
flere gange”. 
 
”Projekterne på uddannelsen er empirisk funderede og 
indebærer hypotesetestning, hvilket sikrer kompetencer af 
relevans for klinisk praksis, så kandidaterne kan være med til 
at videreudvikle deres fag”. 
 
”Uddannelsen skal sikre de studerende kompetencer til 
tværfagligt samarbejde. Derfor gennemføres projekter i 
større grupper, og der arbejdes med problemstillinger, der er 
tværfaglige i deres natur”. 

Cecilia Ramlau-Hansen, 
studieleder 
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                 Beskæftigelse  

45% 

23% 

9% 

6% 

10% 

7% 

Forskning 45% Kvalitetsudvikling 23% Undervisning 9%
Ledelse 6% Andet 10% Uoplyst 7%
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Jobmuligheder 

Presenter
Presentation Notes
For at få en idé om hvad det er for nogle jobmuligheder, de her tal dækker over ude i virkeligheden, så kommer her et eksempel i form af et lille klip med en sundhedsfaglig kandidat, som fortæller om, hvad hun beskæftiger sig med efter endt uddannelse.
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• Udviklings- og projektarbejde  
 
• Evaluering og kvalitetssikring 

 
• Sundhedsorienteret informations- og 

kommunikationsopgaver 
 

• Tværfaglig forskning – herunder ph.d. 
 

• Ledelse indenfor sundhedssektoren 
 

• Undervisning og ledelse ved professionshøjskoler 
 



VEJLEDNING OG 
STUDIEINFORMATION, HE 

Læs jobbeskrivelser på: 
http://kandidat.au.dk/sundhedsfaglig-kandidatuddannelse/ 
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Sundhedsfagligt  Metode 

1 Introduktion til sundhedsvidenskabelig forskning (10 
ECTS) 

Kvalitativ forskning og 
metode  
(10 ECTS) 

Epidemiologi og biostatistik 
(10 ECTS) 

2 a) Vurdering af tiltag i 
sundhedsvæsnet  

      (10 ECTS) 

b)  Tværfaglig og 
      tværsektoriel  
      rehabilitering 
      (10 ECTS) 

Projektopgave  
(10 ECTS) 

Statistik 
(10 ECTS) 

3 a) MTV-projekt 
       (10 ECTS) 

b)  Neurorehabi-  
      litering  
      (10 ECTS) 
 

Projektledelse og 
planlægning af empiriske 
projekter (5 ECTS) 
 

Valgfag: Tematiske 
valgkurser eller valgfri 
metodespecialisering (i alt 
15 ECTS) 

4 Kandidatspeciale (30 ECTS) 
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Opdeling i to linjeforløb 
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a) Prioriteringslinjen – vurdering af  
     tiltag i sundhedsvæsnet 
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b) Rehabiliteringslinjen – komplekse  

  interventioner og tværsektorielt 
samarbejde 
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Studiemiljø 
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Kompetencer 
 

• Engelsk 
 
• Matematik 
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Adgangskrav 
• Sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse 
 
• Anden sundhedsfaglig mellemlang videregående 

uddannelse (MVU) efter fulgt af min. 15 ECTS fra en 
sundhedsfaglig diplomuddannelse eller 
sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse 
 

• Bacheloruddannelse i medicin eller odontologi 
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Prioriteringskriterier 
1. Ansøgere med mindst 2 års praksiserfaring inden for 

deres kliniske område ved ansøgningstidspunktet 
2. Ansøgere med matematik B 
3. Ansøgere med engelsk B 
4. Ansøgere med dokumenteret videnskabelig erfaring 
5. Herefter prioriteres ansøgere med det højeste karakter-                                          

gennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse 
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Ansøgningsfrist 1. april 
http://kandidat.au.dk/optagelse/saadansoegerdu/ 
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