Intern prøve 7. semester, valgfrit element
Valgfrit element på 7. semester afsluttes med en intern skriftlig prøve, som udarbejdes i grupper og skal
bestås, før du kan gå til den mundtlige eksamen i bachelorprojekt på 7. semester.
Formålet
Formålet med prøven er, at du opfylder nedenstående læringsudbytter med udgangspunkt i det valgfrie
element, du har deltaget i:




Kan kritisk undersøge, vurdere og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til professionsfaglige problemstillinger inden for sygeplejerskens /fysioterapeutens/den sundhedsfagliges virksomhedsområde
Har viden om, kan forstå og anvende grundlæggende akademiske arbejdsmetoder

Vejledning til prøve og aflevering
Der tilbydes 45 minutters fælles vejledning pr. hold/samlede hold i valgfagets 1. uge.
Prøven afvikles i uge 11 i forårssemesteret og i uge 40 i efterårssemesteret. Opgaven udarbejdes i grupper
og uploades individuelt i Wiseflow fredag kl. 12:00 i uge 11 i forårssemesteret og fredag kl. 12:00 i uge 40 i
efterårssemesteret.
Formkrav
Den skriftlige opgave skal indeholde en søgeprotokol og kritisk vurdering af artikel/artikler. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-4 studerende, fra samme valgfrie element. Har du ”selvvalgt emne”, kan opgaven udarbejdes individuelt.
Ved 1 studerende skal opgaven indeholde en søgeprotokol og en kritisk vurdering af én artikel (max 4800
tegn)
Ved 2 studerende skal opgaven indeholde 1 fælles søgeprotokol, og hver studerende laver en individuelt
kritisk vurdering af én artikel (max 7200 tegn)
Ved 3 studerende skal opgaven indeholde 1 fælles søgeprotokol, og hver studerende laver en individuelt
kritisk vurdering af én artikel (max 9600 tegn)
Ved 4 studerende skal opgaven indeholde 1 fælles søgeprotokol, og hver studerende laver en individuelt
kritisk vurdering af én artikel (max 12.000)
Har du ”selvvalgt emne” eller deltager på anden studieretning eller uddannelsesinstitution, skal prøven afvikles på Københavns Professionshøjskole, Sygeplejerske/Fysioterapeut/Psykomotorikuddannelsen.
Opgaven udarbejdes i henhold til ”Formkrav og redaktionelle retningslinjer” her

Kriterier til den skriftlige opgave
Du skal med afsæt i det valgfrie element:


Udarbejde en præcis formuleret problemformulering relateret til det valgfrie element (fællesdel).



Udarbejde en indledende systematisk litteratursøgning, som viser tydelige aspekter, som er relateret til problemformuleringen (centrale søgeord på dansk og engelsk) og synonymer for disse, som
danner baggrund for systematiske søgninger i relevante databaser afhængigt af problemformuleringen (fællesdel).



Argumentere for valg af databaser i henhold til problemformuleringens relevans. En søgning hvor
du viser, at du kan kvalificere, kombinere og systematisere din søgning i forhold til at inddrage
boolske operatorer og inklusions- og eksklusionskriterier. Antal hits på søgningerne i hver enkelt
database skal fremgå, samt udvælgelse af relevante artikler (fællesdel).



Udvælge en artikel til kritisk vurdering, eksempelvis på baggrund af valgt metode (CASP, VAKS eller
lignende metode) (individuel del).



Vurder herefter (individuel del):
Kan resultaterne bruges?
Er kvaliteten god nok til brug i praksis?
Hvilke fordel har borger/patient af forskningsresultaterne?

Kriterier for bedømmelse
På baggrund af den samlede skriftlige gruppeopgave (fællesdel og individuel del) vurderes det i hvilket omfang opgavens formål, samt formkrav og kriterier, er opfyldt. Prøven bliver individuelt bedømt efter 7 trinsskalaen (BEK nr. 114 af 03/02/2015).
Bedømmelsen gives senest 3 uger efter aflevering.
Regler for omprøve, sygeeksamen
Du er automatisk tilmeldt semestrets prøve ved semesterstart. Du kan kun framelde dig prøven ved dokumenteret sygdom eller barsel, hvis der foreligger dokumentation for sygdom, eller hvis usædvanlige forhold
gør sig gældende. Dokumentationen skal være afleveret til studieadministrationen senest tre hverdage efter prøvens afleveringsdato. Har du ikke bestået eller har været sygemeldt til prøven, er du fortsat tilmeldt
prøven, der planlægges til afholdelse i ugerne efter1.
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Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr. nr 1500 af 02/12/2016 og Bekendtgørelse
om ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr 1502 af 28/11/2017

