
Emneopgaver

Prøven tager udgangspunkt i et af følgende emner:

1. Sundhedssystemer.

2. Infrastruktur.

3. Uddannelse og vækst.

Områder, du kan komme ind på under de forskellige emner:

t. Sundhedssystemer
Sundhedssystemer forskellige steder i verden. Sundhedssystemer og finansieringsmuligheder. Sundheds-
systemer og brugervenlighed. Sundhedspolitiske tiltag. Lighed i sundhedstilbud. Sundhedssystemer og
prioriteringer. Sygeforsikringsordninger. Kvalitet i sundhedsydelser. Strategier til implementering af
forebyggelse, diagnosticering og behandling. Sundhedssystemer og bæredygtighed. Sundhedssystemer
og øget digitalisering. Udfordringer for sundhedssystemer nu og i fremtiden.

2. Infrastruktur
Transport- og kommunikationssystemer før og nu. Infrastruktur og digitalisering. Infrastrukturs betyd-
ning for vækst og konkurrence. Infrastruktur som politisk prioritering. Infrastruktur og byudvikling.
Bæredygtige infrastrukturløsninger. Infrastrukturløsninger som eksportvare. Infrastrukturs betydning
for borgernes livskvalitet. Konsekvenser ved manglende og/eller mangelfuld infrastruktur. Etiske over-
vejelser i forbindelse med infrastruktur. Udfordringer ved forskellige typer infrastruktur nu og i frem-
tiden.

3. Uddannelse og økonomisk vækst
Uddannelse og produktivitet. Uddannelses betydning for velfærdssamfundets bevarelse. Politiske prio-
riteringer på uddannelsesområdet. Offentlige investeringer i uddannelse. Erhvervslivets investeringer i
uddannelse. Efter- og uddannelses betydning for samfundsøkonomien. Betydningen af uddannelsesin-
stitutioners placering i yderområder.

Forbered dig ved at skaffe information fra fx aviser, radio, tv, internet, leksika og bøger.
Find nogle indfaldsvinkler til emnerne, som du gerne vil tale om.
Eksaminationen begynder med, at du præsenterer dig selv. Du kan for eksempel fortælle om din uddannelse,
dine arbejdserfaringer og fremtidsplaner.

Du får derefter ved lodtrækning & af de tre emner, du har forberedt. I de første ca. fem minutter holder du
et oplæg om nogle aspekter, som du finder væsentlige og har valgt at tale om inden for emnet. Derefter følger
der en samtale mellem dig og eksaminator om emnet.

Ved eksaminationen bliver du vurderet på din evne til at fortælle, beskrive, forklare, argumentere og vurdere
samt udtrykke dig i længere sammenhængende form. Du bliver også vurderet på din evne til at udtrykke dig
umiddelbart forståeligt, nuanceret, komplekst, flydende og korrekt.
Du må medbringe egne notater. Bemærk, at oplæsning af længere passager fra notaterne ikke tæller positivt
ved bedømmelsen

3 NOVEMBER-DECEMBER 2 0 1 7


