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Denne studieordning er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) med eventuelle senere ændringer og Roskilde
Universitetets fælles uddannelsesregler af 5. juli 2018 med eventuelle senere ændringer.
Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2019, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1.
september 2019 – se eventuelle overgangsregler i pkt. 5.2.
Studieordningsændringer, der har virkning for et efterårssemester, har også virkning for de kontrakter, der indgås senest
15. maj med henblik på igangsættelse af specialearbejdet pr. 1. august samme år.
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1. Om uddannelsen
1.1 Titel
Uddannelsen er en tværfaglig uddannelse, som består af studier af 2 fag: Performance Design og Virksomhedsstudier.
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.comm. i Performance design og Virksomhedsstudier
Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in Communication Studies in Performance design
and Business Studies

1.2 Uddannelsens formål og kompetenceprofil – faglige og erhvervsrelevante kompetencer
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen § 3 giver uddannelsen den studerende, viden, færdigheder og
kompetencer inden for:
designorganisering, ledelse og produktion af oplevelse, leisure og turisme. Performance Design er et tværvidenskabeligt
forsknings- og praksisfelt, som skrives ind i en bred kommunikationsfaglig ramme. Faget arbejder med performance og
design som analytisk og metodisk greb, og er et konstruktivt skabende fag med fokus på kultur.
Uddannelseselementerne fra Virksomhedsstudier bidrager med indsigt i virksomhedens organisation, ledelse og dens
organisering af interne såvel som eksterne ressourcer, funktioner og relationer. Kandidater med Virksomhedsstudier
opnår en bred forståelse af de mange aspekter, der har betydning for udviklingen af virksomheder, deres værdiskabelse,
innovation og relationer til omgivelserne. Kombinationskandidatuddannelsen uddanner den studerende til analyse,
ledelse og design i kultursektoren og i virksomheder med opmærksomhed på den stigende betydning af kropslige,
emotionelle og rumlige aspekter i design og markedskommunikation. Den studerende uddannes til at indgå i og lede
organisationer og projekter på grundlag af viden om strategiske tilgange til kulturel betydnings- og værdiskabelse og
metoder til at analysere målgruppers behov og på det grundlag at kunne udvikle services og design.
Uddannelsen kvalificerer til at arbejde inden for:
•
•
•
•
•

Organisering og ledelse af oplevelses- og kulturproduktionInnovation, entreprenørskab og kreative erhverv
Design af organisations- og forandringsprocesser
Den offentlige og private kultursektor
Markedskommunikation
Turisme- og serviceerhverv

Viden:
• om højeste internationale forskning i Performance-design og Virksomhedsstudier
• om æstetiske virkemidler og organisatoriske forhold i nutidigt Performance-design
• om Performance-designs kommunikative virkemidler og deltagelsespotentialer
• om virksomhedens udvikling, innovation, organisation, ledelse og værdiskabelse i et komplekst samfund,
• om virksomhedens økonomi, administration og strategier i relation til dens interne og eksterne ma?lopfyldelse
og udvikling, og indsigt i nyere teorier og relevante metoder pa? det erhvervsøkonomiske omra?de samt at
den studerende på et videnskabeligt grundlag kan identificere og formulere videnskabelige problemstillinger i
skæringsfeltet mellem Performance-design og Virksomhedsstudier

Færdigheder:
• mestre de videnskabelige metoder, der knytter sig til Performance-design og til virksomhedsstudier.
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• kunne foretage et begrundet valg af teorier og metoder til analyse af faglige problemstillinger i Performancedesign og i skæringsfeltet mellem Performance-design og virksomhedsstudier, og herudfra på et
videnskabeligt grundlag udvikle, skitsere, tilrettelægge og præsentere nye design-, analyse- og
løsningsmodeller.
• kunne formidle forskningsbaseret viden og indgå i dialog med såvel eksperter som lægfolk om formulering af
problemstillinger og i opstilling og vurdering af løsningsforslag og handlestrategier.kunne formidle
forskningsbaseret viden og indgå i dialog med såvel eksperter som lægfolk om formulering af
problemstillinger og i opstilling og vurdering af løsningsforslag og handlestrategier.

Kompetencer:

• Kompetence til at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye
løsningsmodeller, herunder at arbejde kritisk-analytisk, praktisk tilrettelæggende og kreativt skabende
• kompetence til at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt arbejde og påtage sig professionelt ansvar,
herunder selvstændigt at begrunde, formidle og diskutere et projekts metodiske, analytiske og designmæssige
valg og resultater
• selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

1.3 Sprog
Uddannelsen udbydes på dansk med dele af undervisning og pensum på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

1.4 Adgangskrav
Fremgår af universitetets hjemmeside.

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

1.6 Studienævn og censorkorps
Uddannelsen hører under studienævn for Studienævn for Kommunikationsfagene.
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Kommunikation, Journalistik og Performance
design. Uddannelseselementer for Virksomhedsstudier hører under censorkorpset for Erhvervsøkonomi.

1.7 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde.
Uddannelseselementerne for Virksomhedsstudier hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde.
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2. Uddannelsens forløb
2.1 1. semester

1. semester
Performance Design
Formål
Semesteret har til formål at kvalificere den studerende til at identificere, analysere og formidle et performance-designs
æstetiske virkemidler og organisatoriske og produktionsmæssige dimensioner og at foretage virkefeltsspecifikke valg i
eget performance-design.

Uddannelseselementer
• Kulturproduktion og æstetik (10 ECTS)
• Valgfrit emne (5 ECTS).
• Projekt (15 ECTS) eller projektorienteret praktikprojekt

Titel

Kulturprodution og æstetik

Oversættelse af titel

Cultural production and Aesthetics

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden om højeste internationale forskning inden for nyere
æstetisk teori og kulturproduktionsstudier.
• Viden om centrale æstetiske virkemidler og organisatoriske
kendetegn inden for nutidigt performance-design.
• Færdigheder i at anvende begreber og perspektiver fra
kulturproduktionsstudier og æstetisk teori på konkrete cases.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at identificere og analysere æstetiske
virkemidler og kulturproduktionsmæssige forhold i nutidigt
performance-design.
• Kompetence til kritisk at formidle og reflektere over nutidige
æstetiske og kulturproduktionsmæssige problemstillinger
• Kompetence til selvstændigt at vurdere et performance-designs
oplevelsesmæssige potentialer og organisatoriske muligheder
og udfordringer.

Overordnet indhold

Kurset giver de studerende kendskab til fagtraditioner, aktuelle
problemstillinger og international forskning inden for æstetik og
kulturproduktion.
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Gennem arbejdet med aktuelle æstetiske teorier om sansning og
iscenesættelse introducerer kurset til æstetiske fænomener og deres
oplevelsesmæssige potentialer. Gennem arbejdet med aktuelle faglige
problemstillinger introducerer kurset til de særlige organisatoriske og
produktionsmæssige forhold, der kendetegner kulturelle, kreative og
oplevelsesorienterede brancher.
Med udgangspunkt i aktuelle eksempler og casestudier opøves den
studerende i at identificere, analysere, vurdere og formidle et
performance-designs æstetiske virkemidler og organisatoriske og
produktionsmæssige dimensioner.

Undervisningen består af to parallelle undervisningsforløb, et i
kulturproduktion og et i æstetik.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen foregår som en blanding af oplæg, casestudier og
øvelser, hvor de studerende reflekterer over, analyserer og diskuterer
æstetiske virkemidler og kulturproduktionsmæssige i forhold til nutidigt
performance-design.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 28.800 og
maksimum 36.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Prøveformer

Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Valgfrit emne (Performance
(Performance-design)
-design)

Oversættelse af titel

Elective subject

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus
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ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om state-of-the-art inden for det specifikke virkefelt, dets
historiske udvikling og aktuelle designpraksis.
• Færdigheder i at udvikle, skitsere, tilrettelægge og præsentere
et konkret design eller designkoncept inden for et afgrænset
virkefelt.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kompetence til selvstændigt og reflekteret at kunne omsætte
performance-designs teoretiske perspektiver og metodiske
tilgange i en konkret designpraksis.
• Kompetence til at vurdere egen designløsnings kulturelle,
samfundsmæssige og æstetiske indplacering i et specifikt
virkefelt.

Et valgfrit kursus udvikler den studerendes praksis inden for
performance-design i relation til et konkret, afgrænset virkefelt.

Overordnet indhold

På valgfrit kursus kan desuden gives mulighed for inddragelse og
feedback fra eksperter og praktikere inden for virkefeltet for at
understøtte arbejdsmarkedsrelevansen og kvalificere
problemformuleringen og anvendeligheden af den studerendes design.

Gennem oplæg, øvelser, workshops og intern feedback anvender den
studerende metoder og viden inden for det specifikke virkefelt med
henblik på at udvikle, skitsere, tilrettelægge, præsentere og vurdere et
konkret design eller designkoncept.

Undervisnings- og arbejdsform

Foruden løbende deltagelse i diskussioner og øvelser, indebærer aktiv
deltagelse udarbejdelse og fremlæggelse af opgaver, der underbygger
kursets praksisbasering. Det kan for eksempel være designkoncepter,
bidrag til udstillinger, audiovisuelle produktioner, audiowalks, film fotonarrativer, guidede ture, spil eller lign.
De specifikke krav til de forskellige valgkurser fremgår altid af
study.ruc.dk

Prøveform nr. 1
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.

Prøveformer

Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
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undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere op til fem skriftlige og
mundtlige opgavebesvarelser.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Prøveform nr. 2
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere op til fem skriftlige og
mundtlige opgavebesvarelser.
- Den studerende skal i forløbet deltage i op til fem feedbacksessioner.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve Prøve nr. 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 28.800 og
maksimum 36.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset.
Afleveringstidspunktet vil fremgå af universitetets hjemmeside.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Prøveform nr. 3
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 28.800 og
maksimum 36.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
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illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset.
Afleveringstidspunktet vil fremgå af universitetets hjemmeside.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Projekt: Performance-design I

Oversættelse af titel

Procject I: Performance-design

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om centrale problemstillinger inden for performancedesign med særligt fokus på æstetik og/eller organisering.
• Færdigheder i på et videnskabelig grundlag at formulere en
fagligt begrundet problemstilling inden for
Performance-design.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at træffe designmæssige valg og at reflektere
over disse i en æstetisk og/eller organisatorisk ramme.
• Færdigheder i at formidle faglige problemstillinger til fagfæller
og ikke-specialister.
• Kompetence til at se designløsninger som en del af en større
kulturel og samfundsmæssig kontekst
• Kompetence til selvstændigt at begrunde, formidle og
diskutere et projekts metodiske, analytiske og designmæssige
valg og resultater.

Overordnet indhold

Projektarbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk, deltagerstyret og
gruppebaseret forløb, hvor de studerede udvikler og dokumenter deres
færdigheder i analytisk og designmæssigt at belyse en afgrænset,
selvvalgt, faglig problemstilling inden for performance-design med
særligt henblik på problemstillingens æstetiske og/eller organisatoriske
aspekter.
Projektet skal indeholde et designelement, som begrundes og diskuteres
i projektrapporten. Der er ikke krav om afvikling.
Studienævnet kan fastsætte en tematisk ramme for projektarbejdet.
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Gruppearbejde (2-6 studerende) med faglig vejledning.
Undervisnings- og arbejdsform

Det er en forudsætning for at kunne påbegynde prøven, at den
studerende på tilfredsstillende måde har deltaget i de udbudte
projektunderstøttende værkstedsaktiviteter.
Det er målet med værkstedsaktiviteterne, at den studerende erhverver
sig viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet for
projektforløbet og med særligt fokus på at arbejde praksisbaseret med
projektets problemstilling. I tilgift er det målet at den studerende
erhverver sig færdigheder i og kompetencer til i at give og modtage
feedback.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Har den studerende ikke på tilfredsstillende måde deltaget i
værkstedaktiviteterne skal den studerende som erstatning for
deltagelsen aflevere en opgave svarende indholdsmæssigt til den aktive
deltagelse i den pågældende værkstedsaktivitet:
Opgaven skal indeholde en auditiv og/eller visuel præsentation på max 5
minutter, som viser praksisbaseret arbejde med projektets faglige
problemstilling. Opgaven skal desuden indeholde en skriftlig refleksion
over dette arbejde med et anbefalet omfang på minimum 4.200 tegn inkl.
mellemrum og må have et omfang på maksimalt 7.200 tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle
bilag. Præsentationen (eller dokumentation af præsentationen) skal have
et format, som kan afleveres i digital form.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt supplerende materiale. I prøven indgår
individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er relevant
for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert individuelt
oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min. De
individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de
studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Prøveformer

Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapportens faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 81.600 og maksimum 110.400 antal
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tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 91.200 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 132.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 110.400 og maksimum 141.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 122.400 og maksimum 151.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Projektorienteret praktikforløb (Performance
(Performance-design)
-design)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projektorienteret praktikforløb

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om praktikstedets produktionsmæssige og
organisationsspecifikke betingelser
•
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden om praktikstedets indplacering i en samfundsmæssig,
kulturel, æstetisk og branchemæssig kontekst.
• Færdigheder i at kunne omsætte Performance-designs teorier
og metoder til praktikstedets specifikke virkefelt.
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• Færdigheder i selvstændigt at træffe fagligt kvalificerede valg
inden for praktikstedets specifikke virkefelt og at begrunde
disse inden for en æstetisk og/eller organisatorisk ramme.

• Kompetence til at indgå konstruktivt i fagligt og tværfagligt
samarbejde med andre.
• Kompetence til at reflektere over egen faglig læring og dens
relevans for praktikstedet og dets virkefelt.

Målet med det særligt tilrettelagte projektorienterede praktikforløb er,
at den studerende opnår evne til at beskrive og reflektere over et
selvstændigt udført arbejde, hvori en problemstilling inden for
performance-design behandles. Problemstillingen defineres og
motiveres, og løsningen af den planlægges og gennemføres selvstændigt
og med inddragelse af teorier fra semesterets kurser.
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Før forløbet kan indledes, skal den studerende have godkendt en
praktikaftale. Den studerende vælger selv praktiksted på baggrund af
faglig interesse og arbejdsmarkedsrelevans. Studienævnet skal ved sin
behandling af ansøgningen sikre, at den studerende gennem det
projektorienterede praktikforløb opnår faglige kompetencer, der i
omfang og niveau svarer til de kompetencer, der kan opnås gennem det
ordinære uddannelsesforløb.

Det projektorienteret praktikforløb tilrettelægges i samarbejde med
praktikværten. Omfanget af praktikken, inklusiv rapportskrivning,
vejledning og eksamen, skal i timer svare til 15 ECTS (ca. 405 timer), og
arbejdet skal kunne tilrettelægges på en måde, som er forenelig med
semesterets øvrige undervisningsaktiviteter. Den studerende er selv
ansvarlig for at sikre, at såvel arbejdsopgaver hos praktistedet som
forpligtelser over for universitetet honoreres.

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport. Ved
eksamen tages der udgangspunkt i den studerendes
praktikprojektrapport og eventuelle bilag afleveret samtidig
med praktikprojektrapporten.

Prøveformer

Prøven starter med et oplæg inden for et selvvalgt emne, der er
relevant for problematikken belyst i praktikprojektrapporten.
Oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min.
Oplægget efterfølges af en dialog mellem den studerende og
bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
praktikprojekrapportens fagområde(r).
Omfangskravene for praktikprojektrapporten er minimum
43.200 og maksimum 60.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.2 2. semester

Formål
Semesteret har til formål at give den studerende en dybtgående indsigt i analytiske perspektiver på virksomheden, dens
organisering og ledelse. Den studerende skal på grundlag af viden om nutidige og avancerede teorier om organisationer
og organisering samt de nyeste teorier om ledelse kunne arbejde selvstændigt og reflekteret med analyser af
virksomhedens økonomiske og sociologiske organisering.
Uddannelseselementer
• Studier af virksomheder og ledelsesprocesser (10 ECTS)
• Videregående organisationsteori (5 ECTS)
• Projekt: Virksomhedsledelse (15 ECTS)

Titel

Studier af virksomheder og ledelsesprocesser

Oversættelse af titel

Business Studies and Management & Leadership Processes

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Viden om ledelsesteoriens definitioner af ledelse og
perspektiver på ledelse
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• Viden om udvalgte nyere ledelsesteorier, der søger at svare på
de aktuelle ledelsesproblemstillinger
• Viden om nyere analytiske perspektiver på virksomheder og
ledelsesprocesser i lyset af komplekse og foranderlige
forretningsmæssige og organisatoriske forhold samt relationer
til omverdenen
• Viden om videnskabelige analyser af virksomheders
organisatoriske og ledelsesprocesser og problemstillinger
• Viden om centrale analysestrategier og -metoder for analyse af
virksomheder og ledelses processer.
• Færdigheder:
I at tilegne sig klassisk og nyere litteratur om ledelses- og
organiseringsprocesser
• I at identificere og beskrive ledelsesproblemer og
ledelsesprocesser med brug af ledelsesteoriens begreber
• I at kombinere videnskabelige analyser af virksomheder med
praktiske problemstillinger i virksomhederne
• I kritisk at vurdere forslag til analysedesign i forhold til
virksomheders komplekse situationer
• Kompetencer:
I at analysere virksomheder i forhold til problemstillinger, som
oparbejdes igennem virksomhedsforståelsen.
• I at identificere problemstillinger i relation til ledelse og
anvende af fagets begreber, teorier og perspektiver. Arbejdet
skal demonstrere analytiske og refleksivt vurderende
kompetencer
• I at omsætte egne observationer i en relevant analyse og
vurdering af ledelse
• I at kunne begrunde valg af teorier, sammenligne teoriers og
perspektivers udsagnskraft og forstå de forskellige situationers
særpræg.

Overordnet indhold

Gennem kurset vil den studerende opnå kritisk indsigt i såvel klassiske
som nyere teorier om virksomhedsledelse og virksomhedsstudier. Kurset
har til formål at gøre de studerende i stand til at forstå og analysere
virksomheder og ledelsesprocesser med særligt henblik på nyere
organisations- og ledelsesformer. Kurset omfatter overblik og
specialisering inden for metodiske og teoretiske tilgange til studier af
virksomheder og ledelsesprocesser. Kurset følger de aktuelle
udviklingstendenser inden for området og integrerer dem med forståelse
for at analysere komplekse problemstillinger i og omkring virksomheder
og ledelse. Det gennemføres både som holdundervisning, gruppearbejde,
og sættes i relation til det sideløbende projektarbejde.

Undervisnings- og arbejdsform

Der afholdes et antal kursusgange med forelæsninger á 2-4 timers
varighed. Det forventes, at den studerende deltager i gruppearbejdet
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med udarbejdelse af synopsis og øvelsesfremlægning af planche,
herunder rapporteres eventuelle virksomhedskontakter.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis (det
skriftlige produkt) samt en planche (størrelse: to A2-sider eller
tilsvarende) udarbejdet af en gruppe.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en dialog
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Prøveformer

Det skriftlige produkt må maksimalt have et omfang på 21.600
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering: 15 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Videregående organisationsteori

Oversættelse af titel

Advanced Organisation Theory

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Om avancerede teorier om organisationer og organisering
• Om nyere bidrag inden for organisationsteori og -sociologi
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• Om organisationsteoriens bidrag til problemorienteret analyse
af komplekse problemstillinger i virksomheder og
organisationer
• Færdigheder:
I at analysere organisationers komplekse spørgsmål i relation
til relevante nyere teorier herom.
• I at gennemføre diskussioner, der bygger på indsigt i både en
konkret beskrivelse af organisationen og et videnskabeligt
perspektiv, med tilhørende analysestrategier.
• I at forholde sig meningsfuldt til kaotiske situationer ved at
udpege handlerelevante aspekter i dem
• Kompetencer:
Til at diskutere og udvikle analysedesigns, hvortil
organisationsteorien bidrager
• Til at reflektere over virksomhedens organisatoriske situation
ved hjælp af teoretiske begreber
• Til at formulere velbegrundede, problemorienterede
overvejelser i relation til det organisationsteoretiske teorifelt.

Overordnet indhold

Kurset skal arbejde med de nyere teorier om organisationer og
organisering og vise, hvilken nytte, der kan skabes ved at anvende de
pågældende perspektiver i forbindelse med emneindkredsning og
problemfelt. Videregående organisationsteori skal tilføre forståelse for
hvordan organisatoriske perspektiver også definerer valg af analysestrategier

Undervisnings- og arbejdsform

Der holdes et antal forelæsninger af 2-4 timers varighed, og der
gennemføres desuden et antal øvelser. Til øvelserne forbereder de
studerende analyser, der eventuelt kan relatere sig til deres fælles
kombinationsfaglighed, ved at de søger at indtænke konkrete eksempler
fra undervisningen anskuet ud fra et organisationsteoretisk perspektiv.
Mindst én af øvelserne skal indeholde en analyse af flertydige og
modsætningsfyldte situationer.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 14.400
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
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Censur: Ekstern censor.

Titel

Projekt
Projekt:: Virksomhedsledelse

Oversættelse af titel

Project: Business Management and Leadership

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
Om virksomhedens konkrete udvikling, organisation og ledelse.
• Færdigheder:
I at kombinere teoretiske og praktiske studier af virksomheder
under inddragelse af eksterne rammer og interne betingelser
for virksomhedens handlinger.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• I at gennemføre, dokumentere og fremlægge
problemorienterede analyser og analyseresultater.
• Kompetencer:
Til kritisk at formulere og vurdere virksomhedens
udviklingsprocesser og ledelsesformer samt økonomiske og
sociale organisering.
• Til at formulere klare problemorienterede overvejelser og vise
sikker metodisk forståelse.

Målet med projektarbejdet er, at den studerende:

Overordnet indhold

• Fokuserer på et eller flere af kandidatmodulets områder
• Kombinerer teoretiske og praktiske studier af virksomheder
• Inddrager eksterne og interne rammer for virksomhedens
handlinger
• Demonstrerer en overbevisende progression i forhold til
bacheloruddannelsens erhvervede viden
• Orienterer sig mod en kritisk forståelse af virksomhedens
udvikling, organisation og ledelse
• Demonstrerer klare, problemorienterede overvejelser og viser
sikker metodisk forståelse.

Undervisnings- og arbejdsform
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Et projektarbejde udarbejdes i grupper med 2-7 studerende. De
studerende modtager i løbet af projektarbejdet vejledning fra vejledere i
et omfang, der er fastsat af Studienævnet. Studerende på
studieordningen i Virksomhedsledelse og studieordningen i
Virksomhedsstudier kan skrive dette projekt sammen.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et
selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i
projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil
har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg
efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne
med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
projektmodulets faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 7 studerende.

Prøveformer

Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 69.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 69.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 69.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 69.600 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 69.600 og maksimum 204.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 7 studerende minimum 69.600 og maksimum 204.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
For grupper af 7 studerende 135 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
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Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.3 3. semester

3. semester
Performance Design og Virksomhedsstudier
Formål
Semestret har til formål at profilere og udbygge den studerendes faglighed inden for den valgte
kombinationsuddannelse. Semestret bygger videre på de foregående semestre.
Der lægges vægt på en dybere eller bredere behandling af begreber, teorier og metoder, samt
videreudvikling af den studerendes forståelse af og praktiske færdigheder i brug af forskningsmetoder, resultater og -formidling.
Uddannelseselementer
Performance Design
• Performance-design som situeret praksis (10 ECTS)
• Valgfrit emne (5 ECTS). Alternativt for kursus i valgfrit emne kan den studerende tage et 5 ECTS kursus på et
andet fag på Roskilde Universitet end Performance-design, hvis dette kursus er på studienævnets positivliste
over godkendte valgkurser for Performance-design og ikke indgår som obligatorisk kursus i øvrigt på fag 2.
Positivlisten fremgår af studienævnets intranetside.
Istedet for de to kurser kan den studerende søge om at få godkendt en forskningspraktik på 15 ECTS
Den studerende kan erstatte alle studielementer på 3. semester med en tværfaglig praktik på 30 ECTS

Virksomhedsstudier
Efterår
1. Projekt: Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (15 ECTS) eller
2. Projektorienteret praktikforløb: Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse (15 ECTS)
Forår
1. Projekt: Innovationsledelse (15 ECTS) eller
2. Projektorienteret praktikforløb: Innovationsledelse (15 ECTS)

Titel

Performance-design som situeret praksis

Oversættelse af titel

Performance Design as situated practice
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Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden om forskningsbaseret designpraksis for performancedesign på højeste internationale niveau
• Færdigheder i at vurdere og vælge blandt fagområdets
videnskabeligt forankrede designmetoder.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at præsentere og begrunde egen faglig profil og
at gøre dette på et kvalificeret teoretisk og metodisk grundlag
• Kompetence til selvstændigt at tage ansvar for egen faglig
udvikling og specialisering.
• Kompetence til at indgå i samt planlægge og gennemføre
komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer.

Overordnet indhold

Kurset er et specialeforberedende, komptenceafklarende og
profiludviklende kursus. På baggrund af et workshopbaseret forløb
udvikler den studerende egen portfolio baseret på tidligere arbejde
inden for uddannelsen.

En blanding af oplæg, workshops og præsentationer.

Undervisnings- og arbejdsform

Den studerende skal undervejs i undervisningsforløbet reflektere over
eget arbejde og metodebrug og skal skriftligt, visuelt, grafisk eller
auditivt dokumentere og formidle dette.
Kursets arbejdsform, organisering og evaluering tilrettelægges i et
samarbejde mellem undervisere og studerende.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Prøveformer

Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
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- Den studerende skal i forløbet aflevere en portfolio bestående
af op til 10 skriftlige produkter (antal fastsættes af
kursusansvarlig), der samlet ikke må overstige 36.000 tegn inkl.
mellemrum.
- Den studerende skal i forløbet deltage i en præsentation.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel mundtlig prøve baseret på en portfolio bestående af
op til 10 skriftlige produkter (antal fastsættes af
kursusansvarlig).
Prøven foregår som en dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på minimum 24.000
og maksimalt 36.000 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Valgfrit emne (Performance
(Performance-design)
-design)

Oversættelse af titel

Elective subject

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

ECTS-normering

Valgkursus

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
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• Viden om state-of-the-art inden for det specifikke virkefelt, dets
historiske udvikling og aktuelle designpraksis.
• Færdigheder i at udvikle, skitsere, tilrettelægge og præsentere
et konkret design eller designkoncept inden for et afgrænset
virkefelt.
• Kompetence til selvstændigt og reflekteret at kunne omsætte
performance-designs teoretiske perspektiver og metodiske
tilgange i en konkret designpraksis.
• Kompetence til at vurdere egen designløsnings kulturelle,
samfundsmæssige og æstetiske indplacering i et specifikt
virkefelt.

Et valgfrit kursus udvikler den studerendes praksis inden for
performance-design i relation til et konkret, afgrænset virkefelt.

Overordnet indhold

På valgfrit kursus kan desuden gives mulighed for inddragelse og
feedback fra eksperter og praktikere inden for virkefeltet for at
understøtte arbejdsmarkedsrelevansen og kvalificere
problemformuleringen og anvendeligheden af den studerendes design.

Gennem oplæg, øvelser, workshops og intern feedback anvender den
studerende metoder og viden inden for det specifikke virkefelt med
henblik på at udvikle, skitsere, tilrettelægge, præsentere og vurdere et
konkret design eller designkoncept.

Undervisnings- og arbejdsform

Foruden løbende deltagelse i diskussioner og øvelser, indebærer aktiv
deltagelse udarbejdelse og fremlæggelse af opgaver, der underbygger
kursets praksisbasering. Det kan for eksempel være designkoncepter,
bidrag til udstillinger, audiovisuelle produktioner, audiowalks, film fotonarrativer, guidede ture, spil eller lign.
De specifikke krav til de forskellige valgkurser fremgår altid af
study.ruc.dk

Prøveform nr. 1
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.

Prøveformer

Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere op til fem skriftlige og
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mundtlige opgavebesvarelser.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Prøveform nr. 2
Kurset bestås gennem aktiv og tilfredsstillende deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere op til fem skriftlige og
mundtlige opgavebesvarelser.
- Den studerende skal i forløbet deltage i op til fem feedbacksessioner.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve Prøve nr. 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 28.800 og
maksimum 36.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset.
Afleveringstidspunktet vil fremgå af universitetets hjemmeside.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Prøveform nr. 3
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 28.800 og
maksimum 36.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset.
Afleveringstidspunktet vil fremgå af universitetets hjemmeside.
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Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Projektorienteret Forskningspraktik
Forskningspraktikforløb
forløb

Oversættelse af titel

Project-oriented research internship

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Projektorienteret praktikrapport

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om og forståelse af typiske arbejdsopgaver og
arbejdsformer på en forskningsinstitution, herunder
arbejdsopgaver der knytter sig til konkrete forskningsprojekter
og/eller forskningsgrupper.
• Viden om hvordan valg af forskellige analyse- og/eller
forskningsstrategier kan få betydning for den konkrete
opgaveløsning på arbejdspladsen.
• Færdigheder i at kunne løse konkrete forskningsrelaterede
opgaver, samt beskrive, analysere og diskutere konkrete
forskningsrelaterede problemstillinger ved hjælp af
uddannelsens teorier, begreber og metoder.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at kunne vurdere, deltage i og gennemføre
forskningsrelaterede opgaver på baggrund af teoretisk og
analytisk viden
• Kompetence til at kunne omsætte teoretisk og metodisk viden
om performance-designn og performance processer til konkret
opgaveløsning i en forskningsorganisation.
• Kompetence til at kunne reflektere over egen læreproces og
læringsudbytte i forhold til læringsmålene for semesteret,
herunder hvordan egne handlinger i praktikforløbet i samspil
med de organisatoriske vilkår på praktikstedet fik betydning for
faglig og social involvering.
• Kompetence til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen
faglig udvikling og specialisering, herunder tilegne sig særlige
forudsætninger for at kunne påbegynde en specialiseret
forskeruddannelse.

Overordnet indhold

Formålet med forskningspraktikforløbet er at den studerende tilegner sig
viden om konkret forskningspraksis, inkl. empiriindsamling, analyse og
forskningsplanlægning, inden for et afgrænset forskningsfelt.
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Forskningspraktikforløbet kan kun gennemføres på 3. semester, og
erstatter det obligatoriske kursus i Performance-design som situeret
praksis samt et valgkursus. Forløbet kan kun gennemføres såfremt
studienævnet godkender praktikpladsen.
Det projektorienterede forskningspraktikforløb omfatter gennemførelse
af praktik i et forskningsprojekt og/eller forskningsgruppe, med henblik
på førstehåndskendskab til typiske arbejdsopgaver, og nærmere
erfaringer med sammenhængen mellem forskningspraksis og det
akademiske indhold i uddannelsen.
Forløbet omfatter en afsluttende praktikprojektrapport.

Undervisnings- og arbejdsform

Det projektorienteret praktikforløb tilrettelægges i samarbejde med
praktikværten. Omfanget af praktikken, inklusiv rapportskrivning,
vejledning og eksamen, skal i timer svare til 15 ECTS (ca. 405 timer), og
arbejdet skal kunne tilrettelægges på en måde, som er forenelig med
semesterets øvrige undervisningsaktiviteter. Den studerende er selv
ansvarlig for at sikre, at såvel arbejdsopgaver hos praktistedet som
forpligtigelser over for universitetet gennemføres.

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport. Ved
eksamen tages der udgangspunkt i den studerendes
praktikprojektrapport og eventuelle bilag afleveret samtidig
med praktikprojektportfolioen.
Prøven starter med et oplæg inden for et selvvalgt emne, der er
relevant for problematikken belyst i praktikprojektrapporten.
Oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 5 min.
Oplægget efterfølges af en dialog mellem den studerende og
bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
praktikprojekrapportens fagområde(r).

Prøveformer

Omfangskravene for praktikprojektrapporten er minimum
60.000 og maksimum 72.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
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Titel

Tværfaglig projektorienteret praktik
praktikforløb
forløb (Performancedesign og Virksomhedsstudier
Virksomhedsstudier))

Seneste ændring

1.september 2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Tværfaglig projektorienteret praktikforløb.

ECTS-normering

30 ECTS

• Viden om de to fags teorier, begreber og metoder til at
beskrive, forstå, analysere, vurdere og ændre praksis,
• Viden om faglige og tværfaglige problemstillinger i konkrete
praksissammenhænge.
• Færdigheder i at vurdere ogvælge blandt fagområdets
videnskabeligt forankrede teorier, medoder og redskaber.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at præsentereog
begrundeegenfagligeprofilogatgøredettepåetkvalificeret
teoretisk ogmetodisk grundlag
• Færdighed i at formidle og diskutere professionelle og
videnskabelige problemstillinger med fagfæller og ikkespecialister
• Kompetence til selvstændigt og reflekteret at kunne anvende
fagenes af fagområdernes teorier og metoder i en konkret
arbejdspraksis
• Kompetence til at indgå i samt planlægge og gennemføre
komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer
med inddragelse af flere fagligheder

Målet med den tværfaglige praktik er, at den studerende opnår evne til
at beskrive og reflektere over et selvstændigt udført arbejde, hvori en
eller flere problemstillinger inden for uddannelsens to fagligheder
behandles.

Overordnet indhold

Problemstillingen defineres og motiveres, og løsningen af den
planlægges og gennemføres selvstændigt og med inddragelse af teorier
og metoder fra de to fag. Før forløbet kan indledes, skal den studerende
have godkendt en praktikaftale.
Den studerende vælger selv praktiksted på baggrund af faglig interesse
og arbejdsmarkedsrelevans. Studienævnet skal ved sin behandling af
ansøgningen sikre, at den studerende gennem det tværfaglige
praktikforløb opnår faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer
til de kompetencer, der kan opnås gennem det ordinære
uddannelsesforløb.

Undervisnings- og arbejdsform
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Det tværfaglige projektforløb tilrettelægges i et samarbejde med
praktikværten, RUC og den studerende, og det indebærer dels det
daglige arbejde på det pågældende praktiksted og
undervisningsaktiviteter på RUC. Omfanget af praktikken, inkl. deltagelse
i undervisning, portfoliearbejde, , vejledning og eksamen, skal i timer
svare til 30 ECTS (ca. 810 timer), og arbejdet skal kunne tilrettelægges på
en måde, som muliggør dette. Den studerende er selv ansvarlig for at
sikre, at såvel arbejdsopgaver hos praktikstedet som forpligtigelser
overfor universitetet gennemføres.
Foruden at indgå i det daglige arbejde på det pågældende praktiksted
deltager den studerende i undervisningsaktiviteter på RUC.

Forudsætning for deltagelse

Praktikken skal minimum udgøre 600 arbejdstimer for at få tildelt 30
ECTS-point. Derudover er der afsat ca. 200 timer til kursusdeltagelse,
opgaveskrivning og eksamen.

Prøven består af en projektportfolio og en mundtlig prøve på baggrund
af del 3, praktikprojektet på Virksomhedsstudier.
I forbindelse med praktikforløbet udarbejdes en praktikportfolio, der
består af 3 dele:
På Performance-design udarbejder den studerende:

Prøveform

1. En portfolio over egen performance-designpraksis. Portfolien
kan indeholde tidligere arbejder og mindst en ny produktion,
der afspejler den studerendes arbejde på praktikstedet.
Arbejdet med portfolio understøttes af kurset ”Performancedesign som situeret praksis”, hvor særligt de første 5
kursusgange er målrettet dette arbejde. Den studerende
anbefales derfor at følge kurset "Performance-design som
situeret praksis" og modtager desuden vejledning på fag 2.
Den skriftlige portfolio skal have et omfang pa? minimum
24.000 antal tegn inkl. mellemrum og ma? have et omfang pa?
maksimalt 36.000 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene
er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer
og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises fra
bedømmelse og der er anvendt et eksamensforsøg
2. En produktion eller skriftlig opgave
a. en produktion, der viser en diskussion af professionelle og
videnskabelige problemstillinger med praktikstedet. Opgaven
skal indeholde en auditiv og/eller visuel præsentation på max 5
minutter samt en skriftlig refleksion. Omfanget må være på
minimum 4.800 antal tegn inkl. mellemrum og må have et
omfang på maksimalt 7.200 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse,
litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men eksklusiv
eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder
omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et
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eksamensforsøg. Præsentationen (eller dokumentation af
præsentationen) skal have et format, som kan afleveres i digital
form.
b. Eller en skriftlig opgave, der præsenterer et afgrænset
praktisk projekt inden for praktikopholdets rammer og
reflekterer over designets kulturelle, samfundsmæssige og
æstetiske indplacering i praktikstedets specifikke virkefelt.
Omfanget må være på minimum 12.000 antal tegn inkl.
mellemrum og må have et omfang på maksimalt 14.400 antal
tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke
overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er
anvendt et eksamensforsøg.
Den studerende anbefales at følge kurset "Performance-design som
situeret praksis" og modtager desuden vejledning på fag 2.
På Virksomhedsstudier udarbejder den studerende:
3. En praktikprojektrapport.
Praktikrapportens mundtlige prøveform, form og indhold er beskrevet i
beskrivelsen af projektorienterede praktikforløb andet sted i denne
studieordning (15 ECTS ).

Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel

Hjælpemidler til eksamen

Alle
Fag 1: Bestået/Ikke bestået

Bedømmelse

Fag 2: 7-trins-skalaen
Fag 1: Ingen

Censur

Fag 2: Intern

Titel

Projekt
Projekt:: Virksomhedens ressourcer og værdiskabelse

Oversættelse af titel

Project: The Firm's Resources and Value Creation

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden:
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Om virksomhedens konkrete ressourcer, værdiskabelse og
innovation
• Færdigheder:
I at kombinere teoretiske og praktiske studier af virksomheder
under inddragelse af eksterne rammer og interne betingelser
for virksomhedens handlinger,
• I at gennemføre, dokumentere og fremlægge
problemorienterede analyser og analyseresultater
• Kompetencer:
Til kritisk at formulere og vurdere virksomhedens
udviklingsprocesser og ledelsesformer samt økonomiske og
sociale organisering,
• Til at formulere klare problemorienterede overvejelser og vise
sikker metodisk forståelse

Målet med projektarbejdet er, at den studerende:

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• fokuserer på et eller flere af kandidatmodulets områder,
• kombinerer teoretiske og praktiske studier af virksomheder,
• inddrager eksterne og interne rammer for virksomhedens
handlinger,
• demonstrerer en overbevisende progression i forhold til
bacheloruddannelsens erhvervede viden,
• orienterer sig mod en kritisk forståelse af virksomhedens
udvikling, organisation og ledelse,
• demonstrerer klare problemorienterede overvejelser og viser
sikker metodisk forståelse

Et projektarbejde udarbejdes i grupper med 2-7 studerende. De
studerende modtager i løbet af projektarbejdet vejledning fra vejledere i
et omfang, der er fastsat af Studienævnet.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et
selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i
projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil
har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg
efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne
med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
projektmodulets faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
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Grupperne kan bestå af 2 til 7 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 69.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 69.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 69.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 69.600 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 69.600 og maksimum 204.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 7 studerende minimum 69.600 og maksimum 204.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
For grupper af 7 studerende 135 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Projekt: Innovation og Innovationsledelse

Oversættelse af titel

Project: Innovation and Innovation Management

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden:
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Om virksomhedens innovation og innovationsprocesser som
praksis og forskningsfelt
• Om teorier om ledelse af innovation og innovationsprocesser.
• Færdigheder:
I at kombinere teoretiske og empiriske studier af
virksomheders innovation og innovationsledelse under
inddragelse af eksterne rammer og interne betingelser for
innovation
• I at gennemføre, dokumentere og fremlægge
problemorienterede analyser og analyseresultater
• I at beskrive og reflektere over et praksisorienteret og
selvstændigt udført arbejde.
• Kompetence:
Til kritisk at formulere og vurdere virksomhedens
udviklingsprocesser og ledelsesformer samt økonomiske og
sociale organisering
• Til at formulere klare problemorienterede overvejelser og vise
sikker metodisk forståelse.

Målet med projektarbejdet er, at den studerende:

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Fokuserer på et eller flere af kandidatmodulets områder
• Kombinerer teoretiske og praktiske studier af virksomheder
• Inddrager eksterne og interne rammer for virksomhedens
handlinger
• Demonstrerer en overbevisende progression i forhold til
bacheloruddannelsens erhvervede viden
• Orienterer sig mod en kritisk forståelse af virksomhedens
udvikling, organisation og ledelse
• Demonstrerer klare, problemorienterede overvejelser og god
metodisk forståelse.

Et projektarbejde udarbejdes i grupper med 2-7 studerende. De
studerende modtager i løbet af projektarbejdet vejledning fra vejledere i
et omfang, der er fastsat af Studienævnet.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et
selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i
projektrapporten. Hvert individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil
har en varighed på op til 5 min. De individuelle oplæg
efterfølges af en dialog mellem de studerende og bedømmerne
med udgangspunkt i projektet.
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Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
projektmodulets faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 7 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 69.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 69.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 69.600 og maksimum 122.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 69.600 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 69.600 og maksimum 204.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 7 studerende minimum 69.600 og maksimum 204.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
For grupper af 7 studerende 135 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Projektorienteret praktikforløb
praktikforløb:: Virksomhedens ressourcer og
værdiskabelse

Oversættelse af titel

Project oriented internship: The Firm's Resources and Value Creation

Seneste ændring

1. september 2019
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Undervisningssprog

Dansk

Type

Projektorienteret praktikforløb

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
Om virksomhedens konkrete ressourcer, værdiskabelse og
innovation
• Færdigheder:
I at kombinere teoretiske og empiriske studier til relevante
analyser
• Iat gennemføre og fremlægge problemorienterede analyser

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• I at beskrive og reflektere over et praksisorienteret og
selvstændigt udført arbejde.
• Kompetencer:
Til kritisk at formulere og vurdere virksomhedens
udviklingsproces og ledel-sesformer samt økonomiske og
sociale organisering
• Til at formulere klare problemorienterede overvejelser og vise
sikker metodisk forståelse
• Til selvstændigt at reflektere teoretisk og praktisk på et højt
fagligt niveau i forhold til den funktion og arbejdsopgave, som
den studerende har haft i virksomheden.

Målet med praktikopholdet er, at den studerende tilegner sig faglig
indsigt og færdighed i at arbejde med metodiske og teoretiske problemer
inden for Virksomhedsstudier samt opnå erhvervskompetence i relation
til konkrete arbejdsopgaver i en privat eller offentlig virksomhed,
organisation eller forening. Målopfyldelsen består i, at den studerende
udarbejder et praktikprojekt, der skal demonstrere evnen til at arbejde
selvstændigt videnskabeligt inden for virksomhedsstudier og til at
reflektere teoretisk og metodisk i forhold til den erhvervsfunktion, som
den studerende har haft i virksomheden.
Overordnet indhold

Den studerende skal i sit projektrapport beskrive og dokumentere de
fagligt relevante elementer af de problemstillinger og arbejdsopgaver
vedkommende har arbejdet med, reflektere over erfarede praksisser i
feltet, egen faglig læring og relationen til og mellem praksis og teori
inden for feltet.
Målet med et særligt tilrettelagt projektorienteret praktikforløb er, at
den studerende opnår evne til at beskrive og reflektere over et
selvstændigt udført arbejde, hvori en problemstilling inden for faget
behandles.

Undervisnings- og arbejdsform

Praktik omfatter:
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• maksimalt 400 timer, omfattende såvel praktikforløb og
praktikprojektrapport
• Udarbejdelsen af en praktikprojektrapport som har til formål
at få den studerende til at vise hvorledes man kan reflektere
over eget ophold i virksomheden, og hvilke kvalifikationer de
har benyttet gennem forløbet. Rapporten skal kunne anvendes
til at diskutere de erfaringer de studerende har erhvervet sig
ved at være i praksis – til forskel fra at arbejde abstrakt og
analytisk med de tilsvarende problemstillinger i deres studium.
Projektrapporten skal referere til det pågældende semesters
overordnede faglige emne.
Praktikopholdet skal godkendes af studienævnet. Forud for
praktikopholdet ansøger den studerende om forhåndsgodkendelse af
praktikvirksomhed. Studienævnet skal ved sin behandling af ansøgningen
sikre, at den studerende gennem det projektorienterede praktikforløb
opnår faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer til de
kompetencer, der kan opnås gennem det ordinære uddannelsesforløb.
Godkendes ansøgningen, tildeler studielederen en vejleder. Der ydes
vejledning til de studerende under selve praktikforløb.

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport. Ved
eksamen tages der udgangspunkt i den studerendes
praktikprojektrapport og eventuelle bilag afleveret samtidig
med praktikprojektrapporten.
Prøven starter med et oplæg på baggrund af rapporten. Oplæg
har en varighed på op til 3 min.
Oplægget efterfølges af en dialog mellem den studerende og
bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
praktikprojektrapportens fagområde(r).

Prøveformer

Omfangskravene for praktikprojektrapporten er minimum
60.000 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.
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Titel

Projektorienteret praktikforløb: Innovation og
Innovationsledelse

Oversættelse af titel

Project oriented internship: Innovation and Innovation Management

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projektorienteret praktikforløb

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
Om innovation og entreprenørskab som et forskningsfelt
• Om proceskarakteristika og systemiske karakteristika ved
innovation
• Om hvordan ledelse indgår i innovationsprocesser.
• Færdigheder:
I at kombinere teoretiske og praktiske studier af virksomheders
innovation og innovationsledelse under inddragelse af eksterne
rammer og interne betingelser for innovation
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• I at gennemføre, dokumentere og fremlægge
problemorienterede analyser og analyseresultater.
• Kompetencer:
I kritisk at formulere og vurdere virksomhedens
udviklingsprocesser og ledelsesformer samt økonomiske og
sociale organisering
• I at formulere klare problemorienterede overvejelser og vise
sikker metodisk forståelse
• I selvstændigt at reflektereteoretisk og praktisk på et højt
fagligt niveau i forhold til den funktion og arbejdsopgave, som
den studerende har haft i virksomheden.

Overordnet indhold

Målet med praktikopholdet er, at den studerende tilegner sig faglig
indsigt og færdighed i at arbejde med metodiske og teoretiske problemer
ledelse af innovation og innovationsprocesser samt at opnå
erhvervskompetence i relation til konkrete arbejdsopgaver i en privat
eller offentlig virksomhed, organisation eller forening. Målopfyldelsen
består i, at den studerende udarbejder et praktikprojekt, der skal
demonstrere evnen til at arbejde selvstændigt videnskabeligt inden for
organisering og ledelse af innovation i virksomheder og til at reflektere
teoretisk og metodisk i forhold til den erhvervsfunktion, som den
studerende har haft i virksomheden. Den studerende skal i sin
projektrapport beskrive og dokumentere de fagligt relevante elementer
af de problemstillinger og arbejdsopgaver vedkommende har arbejdet
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med, reflektere over erfarede praksisser i feltet, egen faglig læring og
relationen til og mellem praksis og teori inden for feltet.

Praktik omfatter:

Undervisnings- og arbejdsform

• maksimalt 400 timer, omfattende såvel praktikforløb og
praktikprojektrapport
• Udarbejdelsen af en praktikprojektrapport som har til formål
at få den studerende til at vise hvorledes man kan reflektere
over eget ophold i virksomheden, og hvilke kvalifikationer de
har benyttet gennem forløbet. Rapporten skal kunne anvendes
til at diskutere de erfaringer de studerende har erhvervet sig
ved at være i praksis – til forskel fra at arbejde abstrakt og
analytisk med de tilsvarende problemstillinger i deres studium.
Projektrapporten skal referere til det pågældende semesters
overordnede faglige emne.
Praktikopholdet skal godkendes af studienævnet. Forud for
praktikopholdet ansøger den studerende om forhåndsgodkendelse af
praktikvirksomhed. Studienævnet skal ved sin behandling af ansøgningen
sikre, at den studerende gennem det projektorienterede praktikforløb
opnår faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer til de
kompetencer, der kan opnås gennem det ordinære uddannelsesforløb.
Godkendes ansøgningen, tildeler studielederen en vejleder. Der ydes
vejledning til de studerende under selve praktikforløb.

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af en praktikprojektrapport. Ved
eksamen tages der udgangspunkt i den studerendes
praktikprojektrapport og eventuelle bilag afleveret samtidig
med praktikprojektrapporten.
Prøven starter med et oplæg på baggrund af rapporten. Oplæg
har en varighed på op til 3 min.
Oplægget efterfølges af en dialog mellem den studerende og
bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektrapporten.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
praktikprojektrapportens fagområde(r).
Prøveformer

Omfangskravene for praktikprojektrapporten er minimum
60.000 og maksimum 122.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
praktikprojektrapporten og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
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Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.4 4. semester - specialet

Formål
Specialet er et større, selvstændigt, problemorienteret projektarbejde.
Specialet udgør et tidsbegrænset og målrettet fagligt forløb, hvor et problem formuleres, analyseres og bearbejdes.
Specialearbejdet udmøntes i en specialerapport.
De studerende har frihed til selv at udvikle specialets indhold inden for studieordningens rammer og målbestemmelser.
Evnen til kritisk at vurdere kvaliteten af egen indsats og eget vidensgrundlag i forhold til en given problemstilling er en
vigtig målsætning for det deltagerstyrede og problemorienterede specialearbejde. Forløbet understøttes af en
eller flere faglige vejledere. Vejleder(e) understøtter, at specialearbejdet opfylder studieordningens krav.
I specialerapporten skal den studerende dokumentere viden om og færdigheder i at anvende videnskabelige teorier
og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling. Den studerende skal
dokumentere færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, vurdere og reflektere på et
videnskabeligt grundlag samt kunne vælge og forholde sig kritisk til kilder, litteratur, teori og metoder anvendt i
specialet. Gennem specialet skal den studerende demonstrere færdighed i at kunne kommunikere en akademisk
undersøgelse til fagfæller samt demonstrere kompetence til at igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende
akademisk undersøgelses- og skriveproces.
Specialearbejdet foregår som udgangspunkt i grupper bestående af op til 4 studerende. De studerende har ret til
at gennemføre specialearbejdet individuelt.
Uddannelseselementer
• Speciale (30 ECTS)

Titel

Speciale

Oversættelse af titel

Master's Thesis

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Speciale

ECTS-normering

30 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og
forståelse af og refleksion over egen specialeundersøgelses
placering i det faglige felt.

37

• Viden om den akademiske genre og den akademiske
målgruppe som specialet henvender sig til.
• Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og
metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant
problemstilling.

• Færdigheder i at identificere videnskabelige problemstillinger.
• Færdigheder i at analysere, katagorisere, diskutere,
argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt
grundlag.
• Færdigheder i at forholde sig kritisk til og vælge
videnskabelige kilder, litteratur, teori og metoder.
• Færdigheder i at diskutere og indgå i en faglig argumentation.
• Færdigheder i at skrive i overesstemmelse med akademiske
tekstnormer og med henblik på en akademisk målgruppe.
• Kompetencetil selvstændigt at kunne igangsætte, styre og
gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og
skriveproces.
• Kompetence til at identificere og tage ansva for egen faglige og
skriftsproglige og formidlingsmæssige udvikling og
specialisering.

Overordnet indhold

Specialet skrives med udgangspunkt i Performance-design og kan
inddrage elementer fra uddannelsens fag 2. Den studerende kan således
vælge at udarbejde et speciale, der omfatter hele uddannelsen.

Undervisnings- og arbejdsform

Individuel eller gruppe vejledning.

Forudsætning for deltagelse

Specialet skal placeres på kandidatuddannelsens sidste studieår.

Prøveform
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.
Prøveformer

Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en
gruppe. Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 91.200 og maksimum 163.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 110.400 og maksimum 182.400 antal
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tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 132.000 og maksimum 204.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 151.200 og maksimum 244.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med en resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset 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. De(n) studerende starter prøven
med et oplæg (5 min pr. studerende), hvorefter prøven foregår
som en dialog mellem den studerende, eksaminator og censor.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige
område(r), der relaterer sig til specialet.
Den evt. eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter.
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
(For 60 ECTS-specialer fordobles eksaminationstiden).
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 projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.
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3. Generelle bestemmelser
3.1 Merit
Studienævnet vil, på baggrund af ansøgning om merit eller forhåndsmerit fra den studerende, fagligt vurdere om
uddannelseselementer, der indgår i en anden uddannelse i Danmark eller i udlandet, kan erstatte
uddannelseselementer i uddannelsen på Roskilde Universitet, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer
og forhåndsmerit for danske eller udenlandske uddannelseselementer kan indbringes for et meritankenævn, når klagen
vedrører den faglige vurdering, jf. bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser
(meritankenævnsbekendtgørelsen). Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede udenlandske
uddannelseselementer kan indbringes for kvalifikationsnævnet, når klagen vedrører den faglige vurdering (jf. lov om
vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv.). Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

3.2 Mobilitet - udlandsophold og projektorienteret praktikforløb
Udlandsophold
En studerende kan søge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre et studieophold i udlandet, som
træder i stedet for enkelte dele af det ordinære uddannelsesforløb. Nærmere regler fremgår af universitetets
hjemmeside.
Studienævnet anbefaler, at udlandsopholdet placeres på 3. semester.
Projektorientereret praktikforløb
En studerende kan søge studienævnet om godkendelse af et projektorienteret praktikforløb. Forløbet skal godkendes
inden den studerende påbegynder praktikforløbet. Studienævnet skal ved godkendelse sikre, at praktikforløbet ikke
hindrer den studerende i at gennemføre uddannelsen på normeret tid. Nærmere regler fremgår af universitetets
hjemmeside.
Studienævnet anbefaler, at praktikken placeres på 3. semester.
Praktik kan kun forekomme én gang i løbet af uddannelsen.

3.3 Særlige prøvevilkår
Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til
studerende med et andet modersmål en dansk når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse
studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens
niveau.

3.4 Faglige udvælgelseskriterier
Hvis der er flere studerende, der ønsker at gennemføre et givent kursus m.m., end der er pladser, benyttes følgende
udvælgelseskriterier:
Lodtrækning
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3.5 Andre bestemmelser
Generelle bestemmelser vedr. tilmelding, eksamen, prøver og anden bedømmelse findes i universitetets Fælles
uddannelsesregler, Eksamenbekendtgørelsen og Karakterskalabekendtgørelsen mv..

4. Dispensation og klageadgang
4.1 Dispensation
Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er
fastsat af studienævnet.
Rektors afgørelse af retlige spørgsmål kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

4.2 Klageadgang
Studienævnets afgørelser i henhold til denne studieordning kan indbringes for rektor, når klagen vedrører retlige
spørgsmål. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

5. Godkendelse
5.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Kommunikationsfagene den 19. januar 2019
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

5.2 Overgangsregler
Studerende, der er optaget før 1. september 2018 og som har færdiggjort enten kurset i Virksomhedsledelse eller kurset
i Studier af Virksomheder, skal deltage i kurset ’Studier af virksomheder og ledelsesprocesser’ og gå til eksamen efter
studieordning pr. 1. september 2017. Det vil sige, at den studerende eksamineres i det kursus, der ikke tidligere er
bestået (Studier af virksomheder eller Virksomhedsledelse).”Studerende indskrevet før d. 1. september 2018, der d. 1.
september 2018 har taget enten kursus i Kulturproduktion eller Æstetik på 5 ECTS, følger udvalgte kursusgange på det
nye kursus i "Kulturproduktion og Æstetik" og går til eksamen i det manglende kursus efter studieordningen gældende
fra 1. september 2017.

5.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den 30.04.2019
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