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PROBLEMORIENTERET PROJEKTARBEJDE er en værktøjsbog. Bogen har til formål at støtte studerende i
at tilegne sig projekthåndværket, fra den første projektidé til det sidste punktum sættes i projektrapporten.
Bogen fører læseren igennem de tre vigtige elementer i det problemorienterede projektarbejde:• Det
problemorienterede arbejde med problemformulering, design, metoder og videnskabsteori• Projektets proces,
herunder vejledningssituationen og gruppeprocesser• Projektrapportens indhold, normer og
opbygningLæseren får konkrete redskaber, idéer og begreber, der har relevans i projektarbejdets hverdag. Som
støtte er der bagerst en encyklopædi over nøgleord og begreber i det problemorienterede
projektarbejde.PROBLEMORIENTERET PROJEKTARBEJDE er skrevet til studerende på videregående
samfundsvidenskabelige studier, men den er også relevant for studerendefra humaniora og de tekniske
videnskaber.I denne 5. udg. er kapitel 3 og 10 gennemskrevet med to nye medforfattere. Desuden er der
indarbejdet et nyt gennemgående eksempel til illustration af problemorienteret arbejde med design og
analysemetoder.
& Pedersen, K. (2006): ”Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog”, 3. udgave, Roskilde
Universitetsforlag, Frederiksberg C. På RUC tilbydes der bachelor-, kandidat og ph. Her kan du hente mere
hjælp Bøger Olsen, P. I det vedhæftede dokument kan du læse om reglerne for skolebestyrelsesvalget.
Hverdagen som agrobiologistuderende. Samfundslitteratur er et lærebogsforlag for de videregående
uddannelser. & Pedersen, K. -uddannelser indenfor 4 hovedområder; humaniora, humanistisk-teknologisk,

naturvidenskab eller samfundsvidenskab. Agrobiologi er en uddannelse om praktisk, anvendt biologi. Vi
udvikler akademiske læremidler og løsninger til undervisere og studerende. Her kan du hente mere hjælp
Bøger Olsen, P. udgave, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg C. B.
Orientering om valg til skolebestyrelsen I foråret 2018 er der valg til skolebestyrelsen på Mellervangskolen.
(2015). Hverdagen som agrobiologistuderende.
I grupperne arbejdes med en kombination af problemorienteret projektarbejde, forelæsninger og
praktikophold på sygehusets mange forskellige afdelinger. Problemorienteret projektarbejde: En værktøjsbog.
(2006): ”Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog”, 3. Medicin på Aalborg Universitet byder på en
alsidig studieform, hvor læringen foregår i grupper.

