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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: Psykologi og Virksomhedsstudier. Uddannelsen
giver den studerende ret til at anvende titlen cand.mag. i Psykologi og Virksomhedsstudier
Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in Psychology 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:
anvendelse af socialpsykologiske og/eller arbejds- og organisationspsykologiske teorier og metoder på
virksomhedsmæssige problemstillinger. Den studerende skal kunne arbejde kritisk og selvstændigt med både teoretiske
og praktiske problemstillinger i forhold til samspillet mellem virksomheders interne og eksterne ressourcer og
funktioner og samspillet mellem disse samt virksomhedens omverdensrelationer. Den studerende opnår gennem
uddannelsen kompetencer i relation til socialpsykologiske aspekter af forandrings-, udviklings-, organisations- og
ledelsesprocesser og forretningsudvikling i virksomheder, for eksempel knyttet til innovation og entreprenørskab,
teknologi, læring, kompetenceudvikling, personaleudvikling, medarbejderes relationer til arbejdspladsen, modstand
mod forandring, psykisk arbejdsmiljø og rådgivning.
Uddannelsen kvalificerer til at arbejde inden for:
primært private virksomheder, offentlige virksomheder, og virksomheder med privat-offentligt samarbejde.
Typiske arbejdsfunktioner er: Human ressource management (HR), teknologiledelse, ledelses- og organisationsudvikling.
Projektledelse og planlægning. Analyse,og evaluering. Typiske brancher er: Handel og service og offentlig
administration, herunder regioner og kommuners centraladministration.

Viden:
• Teoretisk forståelse baseret på den fremmeste internationale forskning med relation til socialpsykologi og
virksomhedsstudier.
• Kendskab til centrale socialpsykologiske og virksomhedsstudiemæssige teoriers videnskabsteoretiske
diskussioner samt deres metodologiske implikationer.
• Indsigt i socialpsykologiske teorier og metoder, der retter sig mod menneskers involvering i forandrings-,
udviklings-, organisations-, og ledelsesprocesser i virksomheder. Problemstillinger kan vedrøre innovation og
entreprenørskab, teknologi i arbejdet, læring, kompetenceudvikling, personaleudvikling, medarbejderes
relationer til arbejdspladsen, psykisk arbejdsmiljø, modstand mod forandring og rådgivning.
• Forskningsbaseret viden om aktuelle virksomhedsmæssige problemstillinger, dilemmaer og tendenser af
socialpsykologisk karakter i relation til menneskers arbejds- og hverdagsliv.

Færdigheder:
• Udvælgelse og anvendelse af relevante teorier og metoder til analyse af virksomhedsmæssige
problemstillinger af socialpsykologisk karakter.
• Kritisk analyse, diskussion og vurdering af praktiske og teoretiske problemstillinger i et psykologisk perspektiv
inden for virksomhedsstudier, herunder virksomheders udvikling, organisering, ledelse og relationer til dets
omverden.
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• Formidling af forskningsbaseret viden og relaterede diskussioner til både fagfæller og andre interessenter
inden for uddannelsens område.
• Identificering og håndtering af etiske problemstillinger knyttet til videnskabeligt og professionelt arbejde
inden for uddannelsens område.

Kompetencer:

• Selvstændig igangsættelse, tilrettelæggelse, styring og gennemførelse af socialpsykologiske faglige forløb, på
individ- og gruppeniveau, i forbindelse med forandringer i virksomheders funktioner og ressourcer.
• Selvstændig udvikling og styring af komplekse faglige og tværfaglige handlemuligheder, herunder
læringsforløb med et psykologisk og organisationssociologisk perspektiv, relateret til virksomheders
funktioner og ressourcer.
• Opstilling af løsningsmodeller for virksomheders problemstillinger med en socialpsykologisk karakter.
• Kritisk vurdering af nye forskningsbaserede teorier, metoder og resultater inden for uddannelsens område.
• Samarbejde med fagfæller med henblik på at vedligeholde og videreudvikle egne og de øvriges viden,
færdigheder og kompetencer.
• Fortsættelse af studier i psykologi, virksomhedsstudier eller andre beslægtede studier, herunder forskning.

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 Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv.
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Psykologi. 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
Psykologi
Formål
Semestret har til formål at give den studerende kendskab til og indsigt i psykologiske problemstillinger i relation til
arbejde, læring, teknologi, institutioner og øvrige fællesskabsformer, samt at give den studerende erfaring i at arbejde
med egen eller andres empiri.
Uddannelseselementer
• Projekt - Psykologien i relation til arbejde, læring, teknologi og institutioner (15 ECTS)
• Pædagogisk psykologi (5 ECTS)
• Arbejds- og organisationspsykologi (Psykologi) (5 ECTS)
• Teknologi-psykologi - studier i menneske-teknologi interaktion (5 ECTS)

Titel

Projekt i Psykologien i relation til arbejde, læring
læring,, teknologi og
institutioner (Psykologi)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
• Kendskab til sammenhænge mellem de anvendte arbejds- og
organisationspsykologiske og/eller pædagogisk-psykologiske
og/eller teknologi-psykologiske teorier og metoder, samt til
muligheder og begrænsninger ved disse i forhold til den valgte
problemstilling inden for arbejde, læring, teknologi,
institutioner eller øvrige fællesskabsformer.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Kendskab til videnskabsteoretiske diskussioner knyttet til den
valgte problemstilling vedrørende arbejde, læring, teknologi,
institutioner eller øvrige fællesskabsformer og de valgte
teoretiske tilgange.
• Færdigheder:
• Selvstændig identificering og formulering af en problemstilling
i relation til arbejde, læring, institutioner eller øvrige
fællesskabsformer.
• Identificering, vurdering og anvendelse af relevante kilder og
litteratur til behandling af en problemstilling vedrørende
arbejde, læring, teknologi, institutioner eller øvrige
fællesskabsformer og argumentation for valg af den anvendte
litteratur.
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• Belysning af en problemstilling ved hjælp af indhentet empiri
eller gennem brug af andres empiri.
• Analyse og behandling af en arbejds- og
organisationspsykologisk og/eller pædagogisk-psykologisk og/
eller teknologi-psykologisk(e) problemstilling(er), herunder
valg mellem forskellige teoretiske forståelsesrammer og
analysetilgange.
• Gennemførsel af en selvstændig og kritisk diskussion af de
anvendte teoretiske tilgange til arbejde, læring, teknologi,
institutioner eller øvrige fællesskabsformer.
• Formidling af viden og indsigt i relation til arbejde, læring,
institutioner eller øvrige fællesskabsformer skriftligt, i en
videnskabeligt struktureret rapport, og mundtligt.
• Dragning af sammenhængende konklusion(er) på baggrund af
den gennemførte analyse af den valgte problemstilling.
• Perspektivering af konklusionen i forhold til dens psykologiske
og/eller samfundsmæssige implikationer.
• Kompetencer:
• Håndtering af udviklingen af et selvstændigt projekt inden for
arbejds- og organisationspsykologi og/eller pædagogisk
psykologi og/eller teknologi-psykologi.
• Styring af et projektforløb inden for arbejds- og
organisationspsykologi og/eller pædagogisk psykologi, og/eller
teknologi- psykologi i samarbejde med andre.
• Tilrettelæggelse og gennemførsel af et komplekst
projektforløb inden for arbejds- og organisationspsykologi og/
eller pædagogisk psykologi og/eller teknologi/psykologi.

I projektarbejdet skal den studerende arbejde ud fra en selvvalgt
problemstilling, der forholder sig til udvikling af teori og praksis i
relation til menneskers samfundsmæssige liv i hverdags- og/eller
arbejdslivet.

Overordnet indhold

Den studerende skal reflektere problemstillingen ud fra hverdags- og/
eller arbejdslivsrelaterede psykologiske teorier og metoder under
inddragelse af egen eller andres empiri.
Den studerende skal tilegne sig et indgående kendskab til de
psykologiske teorier og metoder, der er relevante for den selvvalgte
problemstilling. I projektet kan inddrages andre videnskabelige områder,
der kan perspektivere den valgte problemstilling.
Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en projektopgave.

Undervisnings- og arbejdsform

Gruppearbejde og projektvejledning. Der arbejdes problemorienteret i
deltagerstyrede grupper. Dannelsen af projektgrupper foregår som en
del af det af studiet arrangerede projektdannelsesforløb, hvor der
dannes grupper og arbejdes med at kvalificere projektideer.
Projektarbejdet understøttes udover projektdannelsesforløbet af
projektvejledning, refleksion og konstruktiv kritisk diskussion i og
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mellem grupper.

Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have
deltaget i intern evaluering. Ved den interne evaluering får
projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med
en opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at kvalificere
projektets samlede design, problemformulering og besvarelse af denne.
Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse, der skal
have et omfang på minimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum og må
have et omfang på maksimalt 14.400 antal tegn inkl. mellemrum samt et
udkast til den individuelle studerendes studieforløbsbeskrivelse.
Projektbeskrivelsen fremsendes til opponentgruppe og -vejleder senest
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen en uge inden den interne evaluering. Mundtlig feedback forberedes til
opponentgruppen.
Studerende, der ikke deltager i den interne evaluering f.eks. pga. sygdom
eller lignende, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af
opponentgruppens projekt-beskrivelse til opponentgruppen og egen
vejleder. Den skriftlige feedback skal være på minimum 2.400 antal tegn
inkl. mellemrum, og må have et omfang på maksimalt 4.800 antal tegn
inkl. mellemrum. Den skriftlige feedback afleveres til opponentgruppe
og –vejleder senest en uge efter afholdt intern evaluering.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt de vedlagte individuelle
studieforløbsbeskrivelser. Hver enkelt studieforløbsbeskrivelse
skal være på 4.800-7.200 tegn inkl. mellemrum. 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 samtale 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 samt de vedlagte individuelle
studieforløbsbeskrivelser og den enkelte studerendes mundtlige
præstation.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 64.800-81.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 108.000-122.400 tegn inkl.
mellemrum.
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- 4 studerende have et omfang på 141.600-163.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 177.600-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 177.600-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 60 minutter.
Ved 3 eksaminander 75 minutter.
Ved 4 eksaminander 90 minutter.
Ved 5 eksaminander 105 minutter.
Ved 6 eksaminander 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Pædagogisk psykologi (Psykologi)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden baseret på fremmeste internationale forskning om
videnskabsteoretiske og teoretiske aspekter af den
pædagogiske psykologis forståelse af læring.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om udviklingen af pædagogisk psykologi som praksisfelt.
• Kendskab til det videnskabsteoretiske grundlag for og de
metodologiske implikationer i forhold til centrale pædagogisk
psykologiske teorier om læring.
• Færdigheder:
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• Identificering af forskelle og ligheder mellem forskellige
teoretiske tilgange til læring inden for den pædagogiske
psykologi.
• Analyse af læringsmæssige problemstillinger og opstilling af
nye løsningsmodeller.
• Kritisk refleksion over videnskabsteoretiske og teoretiske
aspekter af den pædagogiske psykologis forståelse af læring.
• Formidling af forskningsbaseret pædagogisk-psykologisk viden
om læring og diskussion af videnskabelige problemstillinger
inden for området med både fagfæller og andre interessenter.
• Kompetencer:
• Planlægning og ledelse af faglige delelementer af
læringsforløb med fokus på pædagogisk-psykologisk forståelse
af læring som indvævet i sociale, kulturelle og institutionelle
kontekster.
• Medvirken til at opstille nye løsningsmodeller i dynamisk
skiftende læringssituationer i sociale, kulturelle og
institutionelle kontekster.
• Selvstændig medvirken til at styre komplekse faglige og
tværfaglige læringsforløb.
• Medvirken til evaluering af komplekse og
udviklingsorienterede pædagogisk-psykologiske læringsforløb.

Overordnet indhold

Kurset tager udgangspunkt i en fremstilling af den traditionelle
pædagogiske psykologi og udfordrer den traditionelle forståelse af de
pædagogisk psykologiske begreber. Den pædagogiske psykologi har med
sit anvendelsesaspekt ikke en egentlig selvstændig teoriforankring, men
må snarere siges at bygge på perspektiver og konsekvenser, som kan
drages af såvel psykologiske teoridannelser som tilgrænsende faglige
discipliner (f.eks. sociologi, antropologi, filosofi, pædagogik m.v.). På
kurset præsenteres derfor forskellige klassiske og aktuelle bud på
forståelse af læring. Disse bud vurderer relationen mellem subjektive
dimensioner og omverdens relationer forskelligt, og netop sådanne
forskelle i grundantagelser får konsekvenser for forståelsen af læring.
Kurset beskæftiger sig med følgende perspektiver på pædagogisk
psykologi:
•
•
•
•
•
•

Undervisnings- og arbejdsform

Læring, dannelse og socialisation
Læring i relation til udvikling og socialt samspil
Læring i kontekst
Progressive lærings- og organisationsformer
Magt, subjektivering og modstand mod læring
Læringsvanskeligheder

Hver kursusgang består af en forelæsning med dertilhørende
undervisning i klynger. I klyngerne arbejdes der i dybden med forståelse
og kritiske diskussioner af semesterets litteratur. De studerende får i
klyngerne vejledning i at tage aktivt del i planlæggelsen og ledelsen af
de enkelte undervisningsgange. I klyngerne er der gruppearbejde,
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øvelser, studenterpræsentationer (mundtlige og skriftlige), peer feedback
og diskussioner.

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse.
Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
Minimum fremmøde ved 80% af undervisningen. Den studerende
afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte
kursusgange. Det mundtlige oplæg skal være ledsaget af et mindre
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen skriftligt oplæg, der knytter sig til den pågældende kursusgangs tekster
og problemstillinger. Lever den studerende ikke op til aktiv,
tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse vil omprøve være et skriftligt
refleksionsnotat der skal have et omfang på minimum 4.800 antal tegn
inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 7.200 antal tegn
inkl. mellemrum, for hver kursusgang den studerende ikke har været til
stede.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
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 3 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Arbejds- og organisationspsykologi (Psykologi
(Psykologi))

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden baseret på den højeste internationale forskning om
teoretiske aspekter af arbejds- og organisationspsykologiske
forståelser af arbejdslivet.
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• Viden om udviklingen af arbejds- og organisationspsykologien
som praksisfelt.
• Kendskab til udvalgte metoder inden for arbejds- og
organisationspsykologien.
• Færdigheder:
• Identificering af og kritisk refleksion over forskelle og ligheder
mellem forskellige teoretiske tilgange til de arbejds- og
• organisationspsykologiske perspektiver på arbejdslivet.
• Analyse af arbejds- og organisationspsykologiske perspektiver
på arbejdslivet og opstilling af nye løsningsmodeller i forhold
til analyseresultater.
• Demonstration af fortrolighed med de metodologiske
implikationer i forhold til arbejds- og
organisationspsykologiske perspektiver.
• Formidling at forskningsbaseret arbejds- og
organisationspsykologi og diskussion af videnskabelige
problemstillinger inden for området med både fagfæller og
andre interessenter.
• Kompetencer:
• Planlægning og ledelse af faglige delelementer af
læringsforløb med fokus på arbejds- og
organisationspsykologiske perspektiver.
• Medvirken til at tilrettelægge arbejds- og
organisationspsykologiske indsatser.
• Medvirken til styring af komplekse og udviklingsorienterede
arbejds- og organisationspsykologiske indsatser i og på tværs
af institutioner og virksomheder.
• Medvirken til evaluering af komplekse og
udviklingsorienterede arbejds- og organisationspsykologiske
indsatser.

Dette kursus giver en bred indføring i centrale problemstillinger, teorier
og metoder og disses muligheder og begrænsninger på det arbejds- og
organisationspsykologiske område. Det er en grundlæggende tanke bag
kurset, at arbejds- og organisationspsykologien udspringer af
problemstillinger og opgaver, der stiller sig eller presser sig på, i
menneskers liv sammen i forskellige arbejdspsykologiske og
organisatoriske sammenhænge.

Overordnet indhold

Kurset indeholder derfor en vifte af forskellige teoretiske perspektiver og
traditioner, samt et overblik over feltets teoriudvikling og nogle af de
centrale brud og opgør, der muliggør en fokusering på psykologien i
menneskers arbejdsliv.
De præsenterede teoretiske bud vurderer relationen mellem subjektive
dimensioner og omverdensrelationer forskelligt, og netop sådanne
forskelle i grundantagelser får konsekvenser for forståelsen af arbejdsog organisationspsykologiens historiske og samfundsmæssige baggrund,
samt dens forskellige artikuleringer og "svar" på problemstillinger og
opgaver, bl.a. via diskussioner af empirisk forskning.
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Det gennemgående sigte med kurset er at skærpe de studerendes
muligheder for at kvalificere og begrunde deres valg af teoretiske
tilgange i forhold til forskellige problemstillinger i relation til
semesterets samlede tema om arbejde, læring, teknologi og institutioner.
Kurset beskæftiger sig med følgende perspektiver på arbejds-, og
organisationspsykologi:
• Identitet og sociale orienteringer i arbejdslivet
• Psykisk arbejdsmiljø
• Interesser, ledelse og konfliktualitet
• Kønsperspektiver i arbejdslivet
• Magt og subjektivering
• Samfund, organisation og institution
• Politik, demokrati og faglige organiseringer
Hver kursusgang består af en forelæsning med dertilhørende
undervisning i hold. På holdene arbejdes der i dybden med forståelse og
kritiske diskussioner af semesterets litteratur. De studerende får på
holdene vejledning i at tage aktivt del i planlæggelsen og ledelsen af de
enkelte undervisningsgange. På holdene er der gruppearbejde, øvelser,
studenterpræsentationer (mundtlige og skriftlige), peer-feedback og
diskussioner.
Undervisnings- og arbejdsform
De studerende skal under kurset afholde et eller flere mundtlige
diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Det mundtlige oplæg skal
være ledsaget af et mindre skriftligt diskussionsoplæg, der knytter sig til
den pågældende kursusgangs tekster og problemstillinger.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis
udarbejdet af gruppen.
Ved prøven tages der udgangspunkt i synopsen. Prøven foregår
som en dialog mellem den studerende og bedømmer(ne).
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Prøveformer

Synopsen skal have et omfang på minimum 9.600 og maksimalt
19.200 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Den enkelte studerende i gruppen må ikke overhøre prøven af
andre studerende fra samme gruppe.
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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.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 26.400 og
maksimum 31.200 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Teknologi-psykologi - Studier i menneske-teknologi interaktion
(Psykologi)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Kendskab til udviklingstendenser inden for områder, hvor
teknologier spiller en væsentlig rolle for menneskers praksis og
psykologi.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forståelse for teknologiers betydning for menneskers praksis
og psykologi.
• Indsigt i teorier og metoder til empirisk udforskning af
teknologiers betydning for menneskers praksis og psykologi.
• Færdigheder:
• Identifikation af forskelle og ligheder mellem tilgange til
forståelse af psykologi og teknologi i hverdagslivet.
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• Analyse og diskussion af teknologiers betydning for
hverdagslivets praksisser og psykologi.
• Formidling af viden om teknologiers psykologiske betydning i
hverdagslivet.
• Diskussion af videnskabelige problemstillinger inden for
området med både fagfæller og andre interessenter.
• Bidrage til løsning af problemstillinger relateret til
teknologiers betydning for menneskers praksis og psykologi.
• Samarbejde om indsatser inden for områder, hvor teknologiske
problemstillinger spiller en (psykologisk) rolle i relationer og
samarbejde på tværs af geografiske grænser.
• Kompetencer:
• Bidrage til evaluering af indsatser vedrørende teknologiers
betydning for menneskers praksis og psykologi.
• Selvstændigt at kunne reflektere over egen læreproces og
læringsudbytte i forhold til læringsmålene for kurset.
• Samarbejde med fagfæller med henblik på at udvikle egne og
fagfællers viden, færdigheder og kompetencer indenfor kurset
område.

Kurset skal give den studerende indsigt i den rolle, som den hastige
udvikling og udbredelse af teknologier, herunder de sociale
interaktionsteknologier, spiller i hverdagslivet.
Teknologierne udgør momenter – betingelser, muligheder og
forhindringer - i de samfundsmæssige relationer (herunder
magtrelationer) og de sociale hverdagslivspraksisser, som vi på kryds og
tværs deltager i.
Overordnet indhold

De har således indflydelse på vore forhold til hinanden, vore
selvforståelser, orienteringer og en række andre psykologiske
dimensioner.
Kurset sigter mod at give den studerende kendskab til teorier og metoder
til empirisk udforskning af teknologiers betydning for menneskers
praksis og psykologi i et forandringsperspektiv.
Det er opbygget omkring brede, problemorienterede tematiseringer og
inddrager eksempler fra international forskning. Det vil tage teoretisk
udgangspunkt i et socialpsykologisk perspektiv.

Undervisnings- og arbejdsform

Hver kursusgang består af en forelæsning med dertilhørende
undervisning i klynger. I klyngerne arbejdes der i dybden med forståelse
og kritiske diskussioner af semesterets litteratur. De studerende får i
klyngerne vejledning i at tage aktivt del i planlæggelsen og ledelsen af
de enkelte undervisningsgange. I klyngerne er der gruppearbejde,
øvelser, studenterpræsentationer (mundtlige og skriftlige), peerfeedback og diskussioner. De studerende afholder et eller flere
mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange.
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Forudsætning for deltagelse
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig 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 regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere 1
grupperefleksionsnotat og et individuelt refleksionsnotat
(2.400-7.200 tegn inkl. mellemrum pr. notat).
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 gruppeoplæg
(mundtlig).
Prøveformer

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
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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:
Viden om ledelsesteoriens definitioner af ledelse og
perspektiver på ledelse
• 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
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• 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
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• 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
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.
Prøveformer
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
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.
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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:
Om avancerede teorier om organisationer og organisering
• Om nyere bidrag inden for organisationsteori og -sociologi
• Om organisationsteoriens bidrag til problemorienteret analyse
af komplekse problemstillinger i virksomheder og
organisationer
• Færdigheder:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

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
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• 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.
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:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
Om virksomhedens konkrete udvikling, organisation og ledelse.
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• 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. Studerende på
studieordningen i Virksomhedsledelse og studieordningen i
Virksomhedsstudier kan skrive dette projekt sammen.

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.

2.3 3. semester

3. semester
Psykologi og Virksomhedsstudier
Formål
3. semester har til formål at give de studerende dybere indsigt i problemstillinger, der knytter sig til at udvikle teori
og praksis, i relation til menneskers samfundsmæssige liv. Semesteret fokuserer på forbindelsen mellem
almenteoretisk problemstillinger inden for uddannelsens område og problemer knyttet til at arbejde som professionel
med psykologi og virksomhedsstudier i praksis. Den studerende skal endvidere være i stand til at arbejde videnskabeligt
reflekteret og metodisk avanceret med en problemstilling inden for uddannelsens område.
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Uddannelseselementer
Psykologi
• Socialpsykologisk forskning i praksis (10 ECTS) og
• 1 af 3 nedenstående valgfrie kurser:
◦ Arbejdslivets psykologiske dimensioner (5 ECTS)
◦ Hverdagslivets psykologiske dimensioner (5 ECTS)
◦ Teknologi, subjektivitet og hverdagsliv (5 ECTS)
◦ Praktisk statistik (5 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

Socialpsykologisk forskning i praksis (Psykologi)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden:
• Viden baseret på fremmeste internationale forskning om
kvalitative metoder og analyseformer.
• Viden om metoder til at gennemføre systematiske analyser af
et givet problemfelt i form af ”state of art” litteraturreview.
• Forståelse for forholdet mellem videnskabsteori, psykologiske
teorier, kvalitative metoder og analyseformer.
• Kendskab til etiske aspekter ved psykologisk forsknings- og
udviklingsarbejde.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder:
• Identificering og udvælgelse af relevant teoretisk og empirisk
materiale.
• Undersøgelse og analyse af empirisk materiale med
udgangspunkt i psykologisk teori.
• Kritisk analyse, diskussion og vurdering af forskningsprojekter
og udviklingsarbejde inden for kursets område.
• Foretage etiske valg i relation til problemstillinger inden for
psykologisk forskning og professionelt psykologisk
udviklingsarbejde.
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• Kompetencer:
• Igangsættelse, tilrettelæggelse og styring af forsknings- og
udviklingsarbejde inden for kursets område.
• Systematisering og formidling af litteraturreview.
• Analyse og vurdering af egne og fagfællers
forskningspraksisser.
• Selvstændig evaluering af psykologisk forsknings- og
udviklingsarbejde.

Kurset retter sig mod en skærpelse af den viden, de færdigheder og
kompetencer, som den studerende skal bruge for at gennemføre
forsknings- og udviklingsarbejde. Det omfatter:

Overordnet indhold

• Udarbejdelsen af et review af den litteratur, som er
betydningsfuld inden for forskningens genstandsfelt, herunder
den aktuelle og relevante forskning på området (stateof-the-art).
• Kritiske analyser med afsæt i en eller flere af de psykologiske
teorier, som vil kunne være relevante for et forsknings- eller
udviklingsarbejde.
• En avanceret og systematisk diskussion af den psykologiske
professions etik, herunder refleksion over forskersubjektivitet.
• Arbejde med at udforme et forsknings- eller udviklingsarbejde,
herunder en kritisk diskussion af metoder til dataindsamling,
videnskabsteori og forskningsmæssige kvalitetskriterier.

Læreroplæg, workshops, gruppearbejde, øvelser,
studenterpræsentationer (mundtlige og skriftlige), peer-feedback og
diskussioner.

Der skal under kursusforløbet udarbejdes en portefolie, som udgør
eksamensopgaven. Portefolien er 2-delt.

Undervisnings- og arbejdsform

Første del består af mindre skriftlige arbejder, som udarbejdes i grupper
med feedback fra underviserne samt en fremlæggelse af portefolien i
plenum på kurset. De 3 mindre arbejder kan være:
• En bearbejdning af empirisk arbejde foretaget på kurset.
• En rapportering fra et systematiseret litteraturstudie
• Refleksioner over forskningsetik
Anden del består i udarbejdelse af et individuelt refleksionsnotat over
centrale temaer på kurset med afsæt i portfolioprodukterne fra første
del og den anvendte litteratur.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden kursets
begyndelse, og offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
Prøveformer

23

Prøveform
Individuel portfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter.
Portfolioen består af 4 produkter, som helt eller delvist
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne er en
bearbejdning af empirisk arbejde, en rapportering fra et
systematiseret litteraturstudie, refleksioner over forskningsetik
og et individuelt refleksionsnotat. Udfærdigelsen af
produkterne kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Portfolioens skriftlige produkter skal samlet have et omfang på
12.000-26.400 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige skriftlige produkter fastsættes
inden kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Arbejdslivets psykologiske dimensioner (Psykologi)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden baseret på den højeste internationale forskning om
udviklingstendenser i arbejds- og organisationslivet og de
socialpsykologiske sider af arbejdslivet.
• Kendskab til hovedtendenser i arbejdslivet og vigtige
problemstillinger i forhold til dette med en socialpsykologisk
dimension.
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• Viden om hovedtendenser i arbejdslivet og vigtige
problemstillinger i forhold til dette med et socialpsykologisk
perspektiv.
• Færdigheder:
• Analyse af praktiske problemstillinger inden for arbejds- og
organisationslivet og opstilling af nye løsningsmodeller på
problematikkerne.
• Diskussion af problemstillinger i relation til de
socialpsykologiske dimensioner i arbejds- og organisationslivet
med fagfæller såvel, som med personer som ikke har
specialviden på området.
• Kritisk analyse af metoder og antagelser og deres konsekvenser
for den teoretiske arbejds- og organisationspsykologiske viden.
• Deltagelse i, igangsættelse og styring af gruppeprocesser i
forbindelse med faglige læringsforløb inden for arbejds- og
organisationslivet.
• Professionelt ansvar for tilrettelæggelse af indsatser inden for
arbejds- og organisationslivet.
• Kompetencer:
• Selvstændig styring af samarbejder om komplekse og
udviklingsorienterede arbejds- og organisationspsykologiske
indsatser i og på tværs af institutioner og virksomheder.
• Selvstændig evaluering af komplekse og udviklingsorienterede
arbejds- og organisationspsykologiske indsatser.

Kurset beskæftiger sig med udviklingstendenser i arbejds- og
organisationslivet med fokus på de socialpsykologiske sider af
arbejdslivet.
De centrale temaer er:

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

•
•
•
•
•
•
•

Globalisering og samfundsmæssig baggrund
Grænseløst arbejde
Ledelsesteori, herunder Human Ressource Management
Lederes psykologi
Med-ledelse og coaching
Psyko-socialt arbejdsmiljø og stress
Forandrings- og udviklingsprocesser i organisationer, herunder
læring, modstand og forsvarsmekanismer
• Deltagelse og mening i arbejdet

I klyngerne arbejdes der i dybden med forståelse og kritiske diskussioner
af semesterets litteratur. De studerende får i klyngerne vejledning i at
tage aktivt del i planlæggelsen og ledelsen af de enkelte
undervisningsgange. I klyngerne er der gruppearbejde, øvelser,
studenterpræsentationer (mundtlige og skriftlige), peer feedback og
diskussioner.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse.
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Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
• Minimum fremmøde ved 80% af undervisningen.
• Den studerende afholder et eller flere mundtlige
diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange.
• Det mundtlige oplæg skal være ledsaget af et mindre skriftligt
oplæg, der knytter sig til den pågældende kursusgangs tekster
og problemstillinger.
Lever den studerende ikke op til aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig
deltagelse vil omprøve være et skriftligt refleksionsnotat, der skal have
et omfang 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 eksamensforsøg. Notaterne skrives for hver kursusgang, den
studerende ikke har været til stede.
Notaterne skal afspejle den enkelte kursusgangs tematik og inddrage
den anvendte litteratur.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
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 3 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Hverdagslivets psykologiske dimensioner (Psykologi)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden baseret på den højeste internationale forskning om
hverdagslivets rutiner, vaner og brud og de socialpsykologiske
sider af hverdagslivet herunder betydningen af konteksten.

26

• Kendskab til rutiner, vaner og brud i hverdagslivet og vigtige
problemstillinger i forhold til disse i hverdagslivet, herunder i
forhold til familieliv, køn og skole.
• Viden om hverdagslivsteorier og metoder til empirisk
udforskning af hverdagslivet.
• Færdigheder:
• Analyse af praktiske problemstillinger i hverdagslivet.
• Diskussion af problemstillinger i relation til de
socialpsykologiske dimensioner i hverdagslivet med fagfæller
og andre interessenter.
• Kritisk analyse af metoder og antagelser og deres konsekvenser
for den teoretiske viden om hverdagslivet.
• Kompetencer:
• Deltagelse i, igangsættelse og styring af gruppeprocesser i
forbindelse med faglige læringsforløb med fokus på
hverdagslivsproblematikker.
• Professionelt ansvar for at opstille nye løsningsmodeller i
forhold til problemstillinger inden for dimensioner og
tematikker i hverdagslivet.
• Selvstændig styring af samarbejder om komplekse,
udviklingsfokuserede indsatser i forhold til problemstillinger i
hverdagslivet på tværs af dets institutioner og kontekster.
• Selvstændig evaluering af komplekse og udviklingsorienterede
indsatser i forhold til problemstillinger i hverdagslivet på tværs
af dets institutioner og kontekster.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset omhandler en række socialpsykologiske dimensioner af
hverdagslivet. Fokus er på den måde, som vi lever vort daglige liv på,
med dets rutiner, vaner og brud på samme. Kurset belyser den mening,
som vi skaber med vores hverdagsliv, og perspektivet er livet, som det
tager sig ud fra subjektets ståsted. Desuden vil den kontekst, der
umiddelbart har betydning for vores globaliserede hverdagsliv, blive
tematiseret, herunder også de særlige genstandsfelter eller arenaer, hvor
hverdagslivet udspiller sig.

I klyngerne arbejdes der i dybden med forståelse og kritiske diskussioner
af semesterets litteratur. De studerende får i klyngerne vejledning i at
tage aktivt del i planlæggelsen og ledelsen af de enkelte
undervisningsgange. I klyngerne er der gruppearbejde, øvelser,
studenterpræsentationer (mundtlige og skriftlige), peer feedback og
diskussioner.

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
• Minimum fremmøde ved 80% af undervisningen.
• Den studerende afholder et eller flere mundtlige
diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange.
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• Det mundtlige oplæg skal være ledsaget af et mindre skriftligt
oplæg, der knytter sig til den pågældende kursusgangs tekster
og problemstillinger.
Lever den studerende ikke op til aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig
deltagelse vil omprøve være et skriftligt refleksionsnotat, der skal have
et omfang 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 eksamensforsøg. Skrives for hver kursusgang den studerende ikke har
været til stede.
Notaterne skal afspejle den enkelte kursusgangs tematik og inddrage
den anvendte litteratur.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
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 3 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Teknologi, subjektivitet og hverdagsliv (Psykologi)

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden med inddragelse af den fremmeste internationale
forskning om videnskabsteoretiske og teoretiske aspekter af
sammenhænge mellem psykologi og teknologi i hverdagslivet.
• Indsigt i teknologiers betydning for menneskers praksis og
psykologi. Viden om praksisfelter, der beskæftiger sig med
hvad teknologier betyder for menneskers psykologi.
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• Indsigt i teorier og metoder til empirisk udforskning af
teknologiers betydning for menneskers praksis og psykologi.
• Færdigheder:
• Identifikation, analyse, diskussion og vurdering af praktiske og
teoretiske problemstillinger relateret til psykologi og teknologi
i hverdagslivet.
• Kritisk refleksion over videnskabsteoretiske og teoretiske
aspekter af teknologiers betydning for hverdagslivets
praksisser.
• Formidling af viden om sammenhænge mellem psykologi og
teknologi.
• Diskussion af videnskabelige problemstillinger inden for
området med både fagfæller og andre interessenter.
• Selvstændig igangsættelse, tilrettelæggelse, styring og
gennemførelse af psykologiske faglige forløb i indsatser og
forandringsprocesser, hvor teknologiske problemstillinger er i
centrum.
• Opstilling af løsningsmodeller på teknologiske
problemstillinger af socialpsykologisk karakter i menneskers
hverdagsliv.
• Kompetencer:
• Selvstændig evaluering af indsatser inden for områder, hvor
teknologiske problemstillinger med en socialpsykologisk
relevans er i centrum.

På dette kursus arbejdes der detaljeret og problemorienteret med
teknologisk formidlede praksisser og der gives desuden mulighed for at
reflektere over holdninger og forventninger til samfundsmæssige
problematikker knyttet til forståelser af teknologi, subjektivitet og
hverdagsliv.
I kurset inddrages eksempler fra international forskning knyttet til
forskellige teknologipraksisser.
De temaer der arbejdes med, har således fokus på den rolle, som
teknologier, herunder sociale interaktionsteknologier, spiller i forhold til
subjektivitet hverdags- og arbejdsliv.
Overordnet indhold

Undervisningen fokuserer på at skabe en dybere forståelse af
teknologiernes indflydelse på vore forhold til hinanden, vore
selvforståelser, orienteringer m.v. og af de sociale hverdagslivspraksisser,
som vi på kryds og tværs deltager i.
F.eks. kunne det undersøges, hvorledes forskellige typer af teknologi
giver nye muligheder for at kommunikere og interagere både i privatlivet
og arbejdsmæssigt og på tværs af disse. Ligeledes kunne det undersøges,
hvorledes teknologi kan indgå som led i magtrelationer og
magtudøvelse.
Teknologisk formidlede praksisser kan give mulighed for – men også
virke blokerende for – at mennesker subjektivt reflekterer over
holdninger og forventninger til samfundsmæssige problematikker.
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Kurset sigter således mod, gennem det problemorienterede arbejde, at
opbygge en kritisk forståelse, teoretiske perspektiver og metodiske
fremgangsmåder i undersøgelsen af samspillet mellem teknologier og
hverdagslivets praksis og subjektivitet.
Teoretisk tager kurset udgangspunkt i et socialpsykologisk perspektiv.
Gennem den problemorienterede tilgang sigtes der mod at opbygge en
kritisk og anvendelsesorienteret tilgang til samspillet mellem
teknologier og hverdags- og arbejdslivets praksis og psykologi.

Problemorienteret undervisning med forelæsninger, workshops,
gruppearbejder, øvelser, studenter-præsentationer (mundtlige og
skriftlige), peer feedback og diskussioner.
De studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på
udvalgte kursusgange.
Den studerende skal som en del af kurset aflevere 2 refleksionsnotater:
- Et grupperefleksionsnotat, der skal afspejle indhold i mundtligt oplæg,
samt centrale diskussioner som følge af de(t) mundtlige oplæg.
- Et individuelt refleksionsnotat bestående af separate refleksioner over
de enkelte kursusganges temaer og anvendte litteratur.

Undervisnings- og arbejdsform

De enkelte refleksionsnotater har et omfang på minimum 2400 og
maksimum 7200 tegn.
Refleksionsnotaterne skal afleveres senest 3 hverdage efter sidste
kursusgang og skal godkendes af den kursusansvarlige før kurset er
bestået.

Forudsætning for deltagelse
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Prøveform
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:
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- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere 2 refleksionsnotat(er).
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 gruppeoplæg
(mundtlig).
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 24.000 og
maksimum 28.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Praktisk statistik

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres
anvendelse og relevans på videregående niveau

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller
videnskabeligt baseret praksisrettede metoder inden for den
samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser inden
for den studerendes fremtidige profession som fx underviser,
projektleder, konsulent, leder eller forsker
• Udføre undersøgelser og analyser ved hjælp af akademiske og/
eller videnskabeligt baseret praksisrettede metoder
• Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og
professionelle praksis
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• Formidle og diskutere akademiske og/eller videnskabeligt
baseret praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er
korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret
• Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige
akademiske og/eller videnskabeligt baseret praksisrettede
metoder og analyseformer i forhold til relevante
problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle
kontekster
• Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling

Forskningsmæssige og professionelle præmisser for akademiske og
videnskabeligt baserede praksisrettede analyser.
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Fremgangsmåder ved brugen af akademiske og/eller videnskabeligt
baseret praksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmæssige og
professionelle kontekster.

Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og
diskussioner

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 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. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

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
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• Viden:
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
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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

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
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• Viden:
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
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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.
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
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Seneste ændring

1. september 2019

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
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Praktik omfatter:
• 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

• Speciale (30 ECTS)

Titel

Speciale

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Speciale

ECTS-normering

30 ECTS

• Forståelse for de anvendte psykologiske teorier og
psykologiske problemstillinger.
• Viden om de anvendte psykologiske teoriers metodologiske
grundlag og implikationer, samt kendskab til muligheder og
begrænsninger ved disse.
• Forståelse for de videnskabsteoretiske diskussioner, der knytter
sig til problemstillingen og de valgte teoretiske og metodiske
tilgange.
• Identificering og formulering af en videnskabelig psykologisk
problemstilling.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Analyse og selvstændigt arbejde med videnskabelig litteratur
vedrørende teorier i forhold til specialets problemstilling.
• Argumentation for valget af den anvendte litteratur.
• Analyse og gennemførsel af en selvstændig og kritisk analyse
af de anvendte teoretiske tilgange og metoder.
• Gennemførsel af en selvstændig og kritisk diskussion af de
teoretiske tilgange og metoder, der er anvendt i bearbejdelsen
af den konkrete problemstilling.
• Dragning af klar(e), sammenhængende og selvstændig(e)
konklusion(er) på grundlag af de gennemførte analyser og
behandlingen af problemstillingen.
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• Teoretisk eller praksisorienteret perspektivering af
konklusionen.
• Perspektivering af konklusionen i forhold til dens psykologiske
og/eller samfundsmæssige og/eller praksisrelaterede
implikationer.
• Udarbejdelse af en videnskabeligt struktureret rapport over et
selvvagt emne.
• Selvstændig igangsættelse af et undersøgelsesforløb indenfor
det psykologiske fagområde.
• Tilrettelæggelse, styring og gennemførsel af en undersøgelse
baseret på psykologiske teorier og metoder.
• Selvstændig varetagelse af egen faglig udvikling.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Specialemodulet omfatter et afsluttet speciale med et emne og en
problemstilling valgt af den studerende selv inden for
kandidatuddannelsens rammer. I specialet skal indgå elementer af
teoretiske, metodiske og praktiske problemer indenfor uddannelsens
område. Modulet har til formål at give den studerende dybere indsigt i et
selvvalgt specialeemne og dets videnskabelige problemstillinger.
Specialearbejdet har teoretisk og empirisk afsæt i konkrete psykologiske
problemstillinger, som identificeres i relation til specifikke kontekster og
med inddragelse af viden fra fag 2.

Individuel eller gruppe vejledning.
Der kan forekomme vejledning i klynger.

Forudsætning for deltagelse

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.
Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en
gruppe. Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.

Prøveformer

Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 100.800 og maksimum 151.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 132.000 og maksimum 204.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 163.200 og maksimum 304.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 192.000 og maksimum 304.800 antal
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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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. 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

3.5 Andre bestemmelser
Generelle bestemmelser vedr. tilmelding, eksamen, prøver og anden bedømmelse findes i universitetets Fælles
uddannelsesregler, Eksamenbekendtgørelsen og Karakterskalabekendtgørelsen mv..
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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 Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv den 24.4.2019
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

5.2 Overgangsregler
Psykologi
”Studerende optaget 1. februar 2017 eller tidligere på Psykolog og som ikke pr. 1. september 2017 har taget kurser på 1.
semester skal følge ændringerne af 1. september 2017.
Studerende der har taget dele af 1.semester skal færdiggøre semesteret efter bestemmelserne i studieordningen fra 1.
september 2016”

Virksomhedsstudier
Ændringer pr. 1. september 2017, træder i kraft d. 1. september 2017. Studerende optaget 1.februar 2017 eller tidligere
og som ikke pr. 1. september 2017 har taget kurser på 2. semester (VS) skal følge ændringerne af 1. september 2017.
Studerende der pr. 1.september 2017 har taget dele af 2.semester skal færdiggøre semesteret efter bestemmelserne i
studieordningen fra 1. september 2016.
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).

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