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1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i Digital Transformation

1.2 Gyldighedsområder
Denne studieordning er fastsat i henhold til Uddannelsesbekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om bachelorog kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer og Roskilde Universitetets fælles uddannelsesregler
af 1. september 2022 med eventuelle senere ændringer. Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2022, og gælder
for alle studerende.
Regler omkring: Tilmelding og afmelding til studieaktiviteter, visse regler om specialer og prøver, regler om
dispensation, studiestartsprøve, mobilitet, merit og forhåndsmerit er at finde i RUC fælles uddannelsesregler.

1.3 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.it. i Digital transformation
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende den engelske titel Master of Science in information Technology in
Digital Transformation

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Formålet med kandidatuddannelsen i Digital Transformation er at uddanne kandidater, som kan analysere, designe,
implementere og evaluere bæredygtige digitale transformationer i komplekse sammenhænge indenfor både det
offentlige og private. Uddannelsen er problemorienteret og tværfaglig og placerer sig i krydsfeltet mellem det
organisatoriske, det tekniske, og det designorienterede domæne, gennem fokus på digitale og bæredygtige
forretningsmodeller, til teknologidesign, -valg og -anvendelse.
Gennem uddannelsen vil den studerende arbejde eksemplarisk med it-problemstillinger, ved at analysere, designe og
evaluere bæredygtige digitale løsninger. Uddannelsen giver videnskabelige og praksisorienterende kompetencer til at
udvikle og anvende metoder og teknikker til design, konstruktion, og evaluering af digitale løsninger. Uddannelsen
integrerer forskningsbaseret design- og udviklingsmetoder med anvendelse af både klassiske og agile metoder, og med
udstrakt inddragelse af brugerne med henblik på at udvikle teknologiske løsninger og nye teknologiske muligheder.
Kandidaten får derigennem kendskab til de nyeste teknologier og deres anvendelsesmuligheder, evnen til at skabe
sammenhæng mellem anvendelsesmuligheder og konkrete behov, og derigennem evnen til at udvikle og sammentænke
forretning, it og bæredygtighed.
Uddannelsen tilbyder mulighed for to faglige forløb: 1) digital ledelse med fokus på forretningsudvikling,
virksomhedens it-arkitektur (”enterprise arkitektur”) og procesoptimering og 2) digital design, med fokus på digital
udvikling og fabrikation.
Digitale transformationer er kendetegnet ved komplekse problemstillinger og forudsætter tværvidenskabelig viden og
kompetencer som de studerende får gennem tværfaglige problemorienterede undervisningsaktiviteter.

2.2 Beskæftigelse
Uddannelsen kvalificerer kandidaterne til at arbejde inden for it-branchen i både den offentlige og private sektor, med
særligt henblik på digital forretningsudvikling, it-projektledelse, forandringsledelse, solution arkitektur, it- og
enterprise-arkitektur, udvikling og design. Eksempler på arbejdsområder og jobfunktioner kunne være:
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• udvikling og implementering af projekter, strategier og handlingsplaner, med fokus på både at opnå formål og
bæredygtighed
• kortlægning og anskaffelse af nye og eksisterende teknologier, it-løsninger og digitale arkitekturer, der
bidrager til større bæredygtighed
• kortlægning og modellering af forretningsbehov og -processer, samt fastlægning af kerneopgavens digitale
potentiale
• udvikling af it-forretningsmodeller
• udvikling og anskaffelse omfatter afdækning af brugernes behov og formulering af krav til digitale løsninger
• ledelse af, og konsulent for, digitaliserings- og forandringsprojekter
• kortlægning og analyse af systemlandskab, styring af it-porteføljer, samt sikring af den rette it-governance
• design, prototyping og udvikling af digitale løsninger

2.3 Kompetenceprofil
Uddannelsen giver kandidaten kompetencer til at udvikle, designe og konstruere bæredygtige digitale løsninger,
kortlægge og modellere forretningsprocesser, lede og implementere digitaliseringsprocesser og organisatorisk
transformation, og kunne foreslå udviklingsmuligheder til nye og eksisterende teknologier og digitale løsninger. I tillæg
giver uddannelsen centrale kompetencer til at arbejde tværfagligt både selvstændigt og i teams, samt kompetencer til at
styre projekter.
Efter endt uddannelse forventes kandidaten at have følgende viden, færdigheder og kompetencer.
Viden:
• have kendskab til, identificere, og redegøre for teorier til at kunne analysere, designe, evaluere og
implementere bæredygtige digitale transformationer i organisationer
• identificere og have viden om relevante metoder og teknikker der er nødvendig for at analysere, designe,
konstruere, evaluere og implementere bæredygtige digitale transformationer i organisationer
• redegøre for og kritisk vurdere og evaluere udvalgte nye og eksisterende teknologier, og digitale løsninger
• identificere videnskabeligt relevante problemstillinger, i relation til analyse, design og udvikling af bæredygtig
digitale løsninger og teknologiske muligheder, samt reflektere kritisk på samspillet mellem nye digitale
muligheder og anvendelsesbehov
• redegøre for og anvende viden baseret på højeste internationale forskningsniveau inden for udvalgte
specialiserede fagområder omhandlende digital transformation.
Færdigheder:
• anvende videnskabelige metoder og teknikker til analyse, design, konstruktion og udvikling af bæredygtige
digitale transformationer
• vurdere og kritisk udvælge blandt fagområdernes videnskabelige teorier, metoder og redskaber
• lede og styre digitaliseringsprojekter
• analysere forretningsprocesser, strategier, og teknologiske anvendelser
• evaluere eksisterende digitale løsninger og muligheder
• anvende både klassiske og agile metoder til at design og udvikle digitale løsninger
• designe nye og bæredygtige it-anvendelser, digitale løsninger og muligheder, baseret på et videnskabeligt
grundlag
• formidle og diskutere forskningsbaseret viden inden for fagområdet digital transformation og kunne diskutere
problemstillinger på et videnskabeligt grundlag med både fagfæller og ikke-specialister.
Kompetencer:
• arbejde tværfagligt med digitale problemstillinger indenfor digital transformation både selvstændigt og i
teams
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• facilitere, tilrettelægge, planlægge, og styre digitaliseringsprojekter i komplekse sammenhænge og udvikle nye
bæredygtige digitale løsningsmodeller
• igangsætte og gennemføre it-udviklingsarbejde og digital transformation gennem tværfagligt samarbejde og
påtage sig professionelt ansvar
• systematisk og kritisk sætte sig ind i nye it-fagområder og herved selvstændigt kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling og specialisering
• involvere brugere og interessenter ved alle projektudviklingsfaserne fra behovsafdæknings- og
kravformuleringsfasen til design- og udviklingsfasen samt hele vejen til implementerings- og anvendelsesfasen
• udvikle forskellige bæredygtige forretnings og it-processer
• konstruere forskellige former af digitale systemer.

3. Sprog
Dansk. Der kan forekomme pensum og undervisning på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

4. Adgangskrav
Studienævnet fastsætter adgangskrav til uddannelsen iht. adgangsbekendtgørelsen. De for uddannelsen gældende
adgangskrav er publiceret som separat bilag til studieordningen på universitetets hjemmeside. Skærpelser af
adgangskrav varsles med mindst 1 år inden studiestart.

5. Normering og varighed
Uddannelsen er normeret til 120 ECTS og tilrettelagt med henblik på 2 års fuldtidsstudie.

6. Studienævn, censorkorps og hovedområdetilknytning
6.1 Studienævn
Uddannelsen hører under Studienævn for Datalogi og Informatik.

6.2 Censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Informationsvidenskab og interaktive medier.

6.3 Hovedområde
Uddannelsen hører under det teknisk-videnskabelige hovedområde.

7. Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen
Anbefalet Studieforløb
1. Semester
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7.2 1. semester

Formål
Følgende semesteropbygning er designet for at sikre progression i de studerendes viden, færdigheder og kompetencer.
Første semester fokuserer på samfundsmæssige problemstillinger på makro niveau relateret til digitale
transformationer og bæredygtighed. Desuden har første semester til formål, at den studerende skal tilegne sig
dybdegående viden indenfor design og teknologi, herunder, både klassiske og agile systemudviklings-metoder, samt
kompetencer til at udvikle teknologiske systemer.
• Kursus i digitale transformationer og bæredygtighed (10 ECTS)
• Valgkursus i Digital Transformation (5 ECTS) eller valgkurser udbudt af Computer Science
• Kursus i designmetoder og teknologi (15 ECTS)

7.3 2. semester

Formål
Andet semester har til formål, at den studerende skal tilegne sig dybdegående viden inden for kerneområderne
organisationsteorier og it-projektledelse. I tillæg vil de studerende få mulighed for at vælge et fagligt forløb: Digital
leder eller Digital designer. Der tilbydes et specialiseringskursus for hvert faglige forløb, og projektet på det andet
semester kan kobles til det faglige forløb.
Studieaktiviteter
• Kursus i Digital Projektledelse (5 ECTS)
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• Specialiseringskursus: Digital Leder eller Digital Designer (10 ECTS)
• Projekt med fokus på fagligt forløb (15 ECTS)

7.4 3. semester

Formål
Tredje semester bygger på de to tidligere semestre, og fokuserer på teknologianvendelse i kontekst. Det er her, de
studerende skal koble de teorier og metoder fra organisation, design og teknologi-domænerne (fra første- og andet
semester) til en konkret problemstilling og teknologi i en anvendelseskontekst. Følgende semesteropbygning er designet
for at sikre progression i de studerendes viden, færdigheder og kompetencer. Der tilbydes et valgkursus på det tredje
semester samt et kursus, som fokuserer på digitaliseringsstrategier og forandring.
Studieaktiviteter
• Kursus i digital implementering og forandring (5 ECTS)
• Forskningsseminar (5 ECTS)
• Valgkursus i Digital Transformation (5 ECTS) eller valgkurser udbudt af Computer Science
• projekt eller praktik (15 ECTS)

7.5 4. semester - specialet

Formål
På det fjerde semester, skal der udarbejdes et speciale (30 ECTS), med udgangspunkt i digital transformation.
Studieaktiviteter
• Speciale (30 ECTS)

7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitale transformationer og bæredygtighed (10 ECTS)
Valgkursus i Digital Transformation (5 ECTS)
Designmetoder og teknologi (15 ECTS)
Specialiseringskursus: Digital Leder (10 ECTS)
Specialiseringskursus: Digital Designer (10 ECTS)
Digital projektledelse (5 ECTS)
Projekt med fokus på fagligt forløb (15 ECTS)
Forskningsseminar (5 ECTS)
Digital implementering og forandring (5 ECTS)
Projekt (15 ECTS)
Projektorienteret praktikforløb (15 ECTS)
Speciale (30 ECTS)

Navn på studieelement

Digitale transformationer og bæredygtighed
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Oversættelse af navn

Digital transformation and sustainability

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med kurset er at give de studerende dybdegående viden
indenfor kernefagområdernes teorier og begreber til at analysere og
indføre digitale og bæredygtige transformationer, både i forhold til
eksisterende problemstillinger og i forhold til fremtidige udfordringer.
De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til
• kritisk at kunne identificere og diskutere forskellige aspekter
relateret til design, udvikling og brug af digital transformation
med teknologier, som både opfylder formålet og er bæredygtige

Læringsmål

• at applicere og reflektere over forskningsbaserede teorier om
og resultater af bæredygtige teknologier og deres implikationer
for praksis
• kritisk vurdere og udvælge relevante teknologier til at opnå
bæredygtige og transformative løsninger i både det private
industrien og det offentlige
• at kunne kritisk reflektere over hvordan mulige fremtidige
teknologier vil være med til at forme samfundet i fremtiden.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 60.000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform

Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Valgkursus i Digital Transformation
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Oversættelse af navn

Elective course

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Formålet med valgkurserne er at give den studerende muligheder for at
specialisere sig inden for et specifikt emneområde, hvor den studerende
tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at kunne
omsætte teorier, metoder og teknikker til egen praksis i relation til
design og implementering af bæredygtige digitale anvendelser til
opnåelse af organisatorisk transformation.
Et valgfrit kursus kan fx være: spekulativ og kritisk design, digital
fabrikation og making, webteknologier, grøn-it og nudging.
De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at
• demonstrere viden om et afgrænset emneområde inden for
digital transformation
• demonstrere et samlet overblik over og forståelse af de
generelle principper bag områdets teori, metoder og
teknologiske løsninger

Læringsmål

• vælge og anvende hensigtsmæssige metoder og teknikker fra
fagområdet til analyse, design, og implementering af
bæredygtige digitale transformationer
• kunne arbejde med it-relaterede problemstillinger indenfor
digital transformation fagområder, både selvstændigt og i
teams
• kritisk og systematisk sætte sig ind i nye tilgange inden for
fagområdet og herved selvstændigt kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling.

Prøveform 1
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering

Prøveform

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48.000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
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Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 2
Individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid
Eksaminationstid inkl. udtrækning og votering: 20 minutter.
Tilladte hjælpemidler: alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Prøveform 3
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 48.000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Designmetoder og teknologi

Oversættelse af navn

Design methods and technology

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med kurset er at give de studerende dybdegående og
videregående viden indenfor design og teknologi; herunder både
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klassiske og agile systemudviklings-metoder, så som software
engineering, prototyping, brugerdrevet design, og menneske-maskine
interaktion. Derudover rummer kurset en teknisk dimension i form af at
de studerende får kompetence til at udvikle teknologiske systemer
De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at
• arbejde med klassisk systemudvikling og agile metoder
Læringsmål

• arbejde med forskellige former for prototyping
• evaluere designforslag i kontekst
• kende digitale teknologier på et niveau så de kan anvendes i
fungerende tekniske prototyper.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.
Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 48.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 48.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 48.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 48.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Specialiseringskursus: Digital Leder
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Oversættelse af navn

Specialisation course: Digital Manager

Form

Kursus
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk, at man skal vælge ét af specialiseringskurserne. Det
er valgfrit at vælge ml. Digital Leder eller Digital Designer.

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med specialiseringskurserne er at give de studerende mulighed
til at specialisere sig inden for digital ledelse og sætte de studerende i
stand til at forstå samspillet mellem det digitale, organisationen og
forretningen, samt sikre samspil med virksomhedens it-arkitektur,
forretningsmodeller, digitalisering strategier, ledelse og styring
De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at
• beskrive, analysere, diskutere og kritisk reflektere over
forretningsmodeller og -områder hvor det digitale spiller en
særligt væsentlig rolle i at transformere organisationen i en
bæredygtig retning

Læringsmål

• beskrive, analysere, diskutere og kritisk reflektere over
samspillet (alignment) mellem det digitale, organisationen og
forretningen, samt sikre samspil med virksomhedens itarkitektur (enterprise arkitektur), ledelse og styring
(governance)
• udarbejde, begrunde og formidle nye løsningsmodeller på
problemstillinger og udfordringer, som nye
forretningsmodeller og digitaliseringsstrategier potentielt
giver.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48.000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
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Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Specialiseringskursus: Digital Designer

Oversættelse af navn

Specialisation course: Digital Designer

Form

Kursus
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk, at man skal vælge ét af specialiseringskurserne. Det
er valgfrit at vælge ml. Digital Designer eller Digital Leder.

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med specialiseringskurset er at give de studerende mulighed til
at specialisere sig inden for digital designer, samt at kunne anvende
forskellige design metoder og værktøjer til at designe og konstruere
digitale fabrikationsmuligheder og brugeroplevelser
De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at
• modellere, designe og konstruere med digitale
fabrikationsmuligheder

Læringsmål

• lave high-fidelity prototyper med de nyeste teknologier
indenfor physical computing
• omsætte viden om brug af teknologier for prototyping
• designe digitale brugeroplevelser.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.

Prøveform

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48.000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
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Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Digital projektledelse

Oversættelse af navn

Digital project management

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med kurset er at give de studerende dybtgående viden om både
de klassiske områder inden for projektledelse, og de særlige udfordringer
der relaterer sig til digital projektledelse, samt værktøjer og teknikker,
der anvendes inden for de forskellige områder
De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at
• udarbejde, kritisk diskutere og reflektere over organisering og
bemanding af digitale projekter, ledelse af projektteamet, og
forskellige projektledelsesmodeller
• udarbejde og styre en interessentanalyse, omkostninger og
fordele, samt en kommunikationsplan

Læringsmål

• analysere, udarbejde, formulere og styre risici, krav, estimering
og planlægning, samt opfølgning og kvalitetsstyring
• kunne lede digitale udviklingsprojekter, med anvendelse af
agile metoder
• kritisk reflektere over hvad det særlige er ved digitale
transformationsprojekter vs. andre typer forandringsprojekter.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Prøveform

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48.000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
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indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projekt med fokus på fagligt forløb

Oversættelse af navn

Project with focus on Digital designer or Digital leader

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Projektarbejdet er problemorienteret og eksemplarisk, og det udvikler
den studerendes færdigheder i at anvende teorier og metoder indenfor et
afgrænset fagligt emne. Projektarbejdet indebærer et selvvalgt problem i
relation til design og implementering af it-anvendelse og digital
transformation i en kompleks sammenhæng. Projektet skal give den
studerende lejlighed til at beskrive og reflektere over et selvstændigt
udført arbejde, hvori en kompleks problemstilling behandles. Projektet
skal forholde sig til de(n) valgte specialisering(er)

• Viden om de nyeste teorier og metoder inden for det valgte
fagområde

Læringsmål

• Beskrive og reflektere over et selvstændigt udført arbejde, hvori
en problemstilling inden for et udvalgt område fra digital
transformation behandles
• Selvstændigt definere og motivere den valgte problemstilling
• Planlægge og gennemføre løsning ved brug af relevant
videnskabelig litteratur på et højt fagligt niveau
• Styre it-udviklings- og konstruktionssituation.

Prøveform
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Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.
Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Forskningsseminar

Oversættelse af navn

Research seminar

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med dette kursus er er at forberede de studerende til deres
speciale, ved at støtte dem i de forskellige processer ved forsknings, fx
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problemformuleringsprocessen, identifikation af relevant litteratur og
teorier og valg af passende metodologiske værktøjer til at udføre deres
forskning
De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at
• identificere videnskabelige problemstillinger og kritisk
forholde sig til videnskabelig viden, valg af kilder, litteratur,
teori og metode

Læringsmål

• identificere videnskabelige teorier og metoder under arbejdet
med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling
• demonstrere indsigt i hvordan design metoder og processer
kan bruges i forskningssammenhænge
• identificere forskningsbaseret viden inden for udvalgte
fagområder og forståelse af og kritisk refleksion over egen
specialeundersøgelses placering i det faglige felt.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 12.000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Prøveform

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Digital implementering og forandring

Oversættelse af navn

Digital implementation and change

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS
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Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til at forstå
samspillet mellem det digitale og den konkrete implementering af
forandringer i en organisation, samt at kunne anvende forskellige
fremgangsmåder og perspektiver til ledelse og styring af organisatorisk
forandring. De studerende skal lære at vælge en passende
fremgangsmåde for an forandring, givet en organisatorisk kontekst og
forandrings-situationen i en organisation. Valget skal afspejles i en plan
for en forandring, som den studerende skal kunne implementere i en
organisation
De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at
• kende en række forskellige videnskabelige skoler af tænkning,
der ligger bag forskellige forandringsstrategier
• identificere og analysere individuelle og kollektive behov og
problemer i relation til et givet organisatorisk, digitalt
transformationsprojekt

Læringsmål

• situationsbestemt kunne vælge en forandringsstrategi der
passer til situationen og udarbejde en plan for forandringen
• kritisk vurdere, udvælge og anvende relevante teorier og
metoder til håndteringen af et bæredygtigt
transformationsprojekt
• vide hvad der er behov for af digital ledelse, kende forskellige
lederroller og –typer, kende forskellige beslutningsformer, og
situationsbestemt kunne vælge hvilke(n) der er behov for
• kritisk evaluere og reflektere over digitale teknologiers
anvendelse og rolle i organisatorisk forandring.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48.000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer
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Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projekt

Oversættelse af navn

Project

Form

Projekt
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk, at man skal vælge ml. projekt eller praktik på 3.
semester.

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Projektarbejdet er problemorienteret og eksemplarisk, og det skal
udvikle den studerendes færdigheder i at anvende teorier og metoder
indenfor et afgrænset fagligt emne. Projektet skal tage udgangspunkt i
behov/problemer i en konkret kontekst/organisation, designe og
planlægge en digitalt orienteret løsning hertil, og forestå
implementeringen. Projektarbejdet indebærer et selvvalgt problem i
relation til den valgte kontekst. Projektet skal give den studerende
lejlighed til at beskrive og reflektere over et selvstændigt udført arbejde,
hvori en kompleks digital transformation implementeres i en
organisation.
De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at
• demonstrere viden om de nyeste teorier og metoder inden for
det valgte fagområde

Læringsmål

• beskrive og reflektere over et selvstændigt udført arbejde, hvori
en problemstilling inden for et udvalgt område fra digital
transformation behandles
• selvstændigt definere og motivere den valgte problemstilling
• planlægge og gennemføre løsning ved brug af relevant
videnskabelig litteratur på et højt fagligt niveau
• styre it-udviklings- og konstruktionssituationer.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Grupperne kan bestå af 2-5 studerende.
Prøveform

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl.
mellemrum.
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- 4 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 204.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Projektorienteret praktikforløb

Oversættelse af navn

Project oriented internship

Form

Projektorienteret praktikforløb
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk, at man skal vælge ml. projektorienteret praktik eller
projekt.

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Gennemførelse af praktik på en faglig relevant arbejdsplads med henblik
på førstehåndskendskab til typiske arbejdsopgaver, samt at opnå
nærmere erfaringer med sammenhængen mellem praksis og det
akademiske indhold i uddannelsen.
De studerende vil oparbejde viden og færdigheder til at

Læringsmål

• demonstrere viden om de nyeste teorier og metoder inden for
det valgte fagområde
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• anvende og vurdere fagets teorier og metoder til at løse
konkrete opgaver ift. digitale transformationer
• beskrive og reflektere over nødvendige faglige kompetencer til
deltagelse i og løsning af konkrete problemstillinger i praksis
• reflektere over egen læreproces og hvordan faglig viden har
kunnet anvendes i arbejdet med praktikprojektets
problemstillinger.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på
maksimalt 126.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.

Prøveform

Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Besvarelsen af opgaven skal være skrevet på et i det væsentlige
idiomatisk, grammatisk og ortografisk korrekt dansk.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Speciale

Oversættelse af navn

Master thesis

Form

Speciale

Type

Obligatorisk

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Specialet skrives med udgangspunkt i digital transformation og kan være
tværfaglig.

Læringsmål
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• Forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og
forståelse af og kritisk refleksion over egen
specialeundersøgelses placering i det faglige felt
• Identifikation af videnskabelige problemstillinger og kritisk
forholde sig til videnskabelig viden
• Viden om den akademiske genre og den akademiske målgruppe
samt forståelse af den samlede kommunikationssituation som
specialet indgår i
• Anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under
arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling
• Analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og
vurdere på et videnskabeligt grundlag
• Forholde sig kritisk til og vælge kilder, litteratur, teori og
metode
• Diskutere og indgå i en faglig argumentation med
repræsentanter for det akademiske diskursfællesskab
• At skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og
med henblik på en akademisk målgruppe
• Selvstændigt at kunne igangsætte, styre og gennemføre en
længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces
• Identificere og tage ansvar for egen faglige og skriftsproglige
udvikling og specialisering
• Indsigt i hvordan design metoder og processer kan bruges i
forskningssammenhænge.

Prøveform
Speciale med eller uden mundtligt forsvar.
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene
på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af
specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager
udgangspunkt i specialeafhandlingen.

Prøveform

Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en
gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå
af 2-4 studerende.
Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 40.800-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 40.800-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 40.800-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 40.800-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
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Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på
dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved
aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af
specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være
reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de
enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af
fællesansvar.
Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for
studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller
har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige
specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i
hele specialeafhandlingen.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen
med en vægtning på 5 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

8. Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Datalogi og Informatik
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24. juni 2021
.
Studieordningen og væsentlige ændringer heraf er drøftet med censorformandskab og aftagerpanel.

8.2 Godkendt af dekan og prodekan
Godkendt af dekan og prodekan for Institut for Mennesker og Teknologi
12. oktober 2021
.

8.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen
27. oktober 2021
.
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