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1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i Kommunikation

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

1.3 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.comm.
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende den engelske titel Master of Arts (MA) in Communication Studies

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Kandidatuddannelsens formål er at uddanne kandidater, som kan analysere, udføre, lede og evaluere
kommunikationsopgaver i både den offentlige og private sektor. Uddannelsen er problemorienteret og tværfaglig og
tager afsæt i den voksende samfundsmæssige betydning af strategisk kommunikation og de dermed forbundne
organisatoriske, kulturelle og politiske implikationer.
Uddannelsen giver den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde strategisk med kommunikation i
forskelligartede organisationer og dybdegående forståelse for, hvordan kommunikation kan bidrage til at opnå
organisationens mål. Dette indebærer bl.a. analyse og udvikling af relationer til interessenter (herunder brugere,
kunder, publikum og samarbejdspartnere), tilrettelæggelse og facilitering af komplekse kommunikationsprocesser,
forståelse for forskellige teknologiers rolle i kommunikationsarbejdet, opmærksomhed på kommunikationens
oplevelsesmæssige kvaliteter samt implementering og vurdering af effekten af organisationers kommunikationsstrategi.
Gennem uddannelsen arbejder den studerende med eksemplariske kommunikationsvidenskabelige problemstillinger og
får forskningsbaserede og praksisorienterede kompetencer til at arbejde praktisk, metodisk og teoretisk med
kommunikation.

2.2 Beskæftigelse
Uddannelsen kvalificerer til at arbejde som kommunikationsmedarbejder i forskelligartede organisationer – fra private
virksomheder og offentlige myndigheder til politiske partier, kulturinstitutioner og civilsamfundsaktører – og som
selvstændig kommunikationskonsulent. Eksempler på arbejdsområder og jobfunktioner er:
•
•
•
•
•
•

PR og kampagneplanlægning
Sociale medier og digitalt content management
Begivenhedsledelse og eventudvikling
Medie- og brugeranalyse
Ledelseskommunikation og strategiudvikling
Kommunikationsrådgivning, inkl. projektledelse og procesfacilitering
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2.3 Kompetenceprofil
Gennem problemorienteret og tværfagligt arbejde vil den studerende opnå kompetencer til selvstændigt at kunne
definere og undersøge komplekse problemstillinger inden for organisationers strategiske arbejde med kommunikation.
Gennem deltagerstyrede og eksemplariske undersøgelser gives den studerende mulighed for at udvikle viden om aktuel
kommunikationsfaglig praksis samt evnen til at udvælge og anvende forskningsbaserede kommunikationsvidenskabelige teorier og metoder på en kritisk og reflekteret måde.
Den studerende opnår specialiserede kompetencer inden for et af følgende profilområder:
•
•
•
•

Digitale medier
Forandringskommunikation
Oplevelseskommunikation
Public relations

Efter endt uddannelse forventes den studerende på baggrund af viden om højeste internationale forskning og på basis af
egne projektarbejder selvstændigt at kunne analysere, udføre, lede og evaluere kommunikationsopgaver i både den
offentlige og den private sektor.
Viden:
Efter endt uddannelse kan den studerende
• Demonstrere forskningsbaseret viden om organisationers stratetiske arbejde med kommunikation, herunder
om relevante praksisfelters vilkår, kontekst og udvikling
• Demonstrere viden om kommunikationsvidenskabelige teorier, begreber og metoder samt evne til at diskutere
og vurdere deres forskellige anvendelsesområder i relation til kommunikation i og mellem organisationer og
deres interessenter
• Identificere kommunikationsvidenskabelige problemstillinger inden for, men ikke begrænset til, digitalisering,
interessevaretagelse, offentlig meningsdannelse, brugerinvolvering og oplevelsesbaserede formidlingsformer
• Definere og sammenligne digitale og analoge medie- og formidlingsformer, der anvendes i strategisk
kommunikation ud fra deres kommunikative, æstetiske og designmæssige beskaffenhed
Færdigheder:
Efter endt uddannelse kan den studerende
• Analysere, udføre, lede og evaluere kommunikationsprodukter og -processer i deres specifikke
organisatoriske, kulturelle og politiske kontekst og diskutere de dermed forbundne etiske problemstillinger
• Vurdere, udvælge og anvende relevante, videnskabelige teorier og metoder til empiriske undersøgelser af
organisationers strategiske arbejde med kommunikation, herunder særligt interessent- og situationsanalyse
• Analysere og vurdere forskelligartede kommunikationsstrategiers potentielle og faktiske konsekvenser og
vurdere relevansen og effekten af en given kommunikationsindsats i forhold til indsatsens mål
• Formulere og præsentere avancerede kommunikationsvidenskabelige problemstillinger og løsningsforslag på
en fagligt præcis og klar måde og med anvendelse af adækvate formidlingsformer (skriftligt, mundtlig, visuelt,
auditivt, rumligt)
Kompetencer:
Efter endt uddannelse kan den studerende
• Selvstændigt og i samarbejde med andre analysere, udføre, lede og evaluere strategiske
kommunikationsindsatser i de former, der arbejdes med i relevante praksisfelter og erhverv
• Arbejde projektorienteret og problembaseret i tværfaglige samarbejder og varetage projektstyring af
forskelligartede kommunikationsindsatser og -processer
• Selvstændigt tage ansvar for at tilrettelægge og styre komplekse, kreative og uforudsigelige
kommunikationsprocesser, der forudsætter nye løsningsmodeller
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• Systematisk og kritisk sætte sig ind i nye kommunikationsområder og -praksisser og herved selvstændigt tage
ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

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

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

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

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

6.2 Censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Kommunikation og Oplevelsesdesign.

6.3 Hovedområde
Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde.

7. Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen
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7.2 1. semester

Formål
Formålet med 1. semester er at give den studerende indgående teoretisk viden og analytiske færdigheder og
kompetencer inden for strategisk kommunikation i og mellem organisationer og deres interessenter. Strategisk
kommunikation forstås som organisationers arbejde med kommunikationstiltag målrettet specifikke interessenter,
situationer og kontekster. En organisation forstås i denne sammenhæng bredt som en samling af aktører med et fælles
formål. Semesteret introducerer den studerende til, hvordan organisationer kan bruge forskelligartede
kommunikationstiltag til at nå deres mål, herunder vigtigheden af at forstå og analysere organisationens interessenter,
situation og kontekst.
Semestret giver den studerende viden om forskellige former for strategisk kommunikation og etablerer
vidensgrundlaget for 2. semesters faglige profiler. I projektarbejdet opøves den studerende i at begrebsliggøre og
vurdere realiseringen af en konkret strategisk proces fra initiering over produkt til reception under hensyntagen til den
bredere kontekst. Semestret giver dermed den studerende viden, færdigheder og kompetencer til ud fra et
kommunikationsvidenskabeligt udgangspunkt at foretage organisations-, interessent- og situationsanalyser og på den
baggrund at vurdere, kvalificere og realisere kommunikationsstrategier.
Studieaktiviteter
• Strategisk kommunikation (kursus, 10 ECTS)
• Interessenter, evaluering og impact (kursus, 10 ECTS)
• Situationsanalyse og strategiudvikling (projekt, 10 ECTS)

7.3 2. semester

Formål
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Formålet med 2. semester er, at den studerende specialiserer sig inden for et afgrænset kommunikationsvidenskabeligt
område af relevans for organisationers strategiske arbejde med kommunikation. Den studerende får nuanceret
forståelse for og erfaring med væsentlige teorier, metoder og praksisser inden for profilens fagområde. Den studerende
kan vælge mellem følgende profiler:
•
•
•
•

Digitale medier
Forandringskommunikation
Oplevelseskommunikation
Public relations

Den enkelte profil oprettes kun, hvis der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte. Såfremt den studerende har tilmeldt sig en
profil, som ikke oprettes, vil vedkommende få mulighed for at vælge blandt de øvrige profiler.
Profilen Digitale Medier giver den studerende specialiseret viden om de muligheder og udfordringer, som digitale
kommunikationsteknologier udgør for organisationers strategiske kommunikation. Den studerende bliver trænet i at
analysere, udføre, lede og evaluere strategiske kommunikationsopgaver som er baseret på digitale
kommunikationsteknologier. Med profilen får den studerende teoretisk, metodisk og praktisk indføring i og erfaring
med, hvordan den øgende digitalisering af samfundet påvirker organisationers evne til at kommunikere effektivt og
effektfuldt med deres interessenter, herunder indsigt i digitale mediers kommunikative og tekniske infrastruktur.
Profilen er særligt rettet mod studerende, som ønsker at arbejde med digitaliseringens mange former, fra digital
branding og influencer marketing til automatiseret kundeservice og datadreven kommunikation.
Semestret består af følgende aktiviteter:
• Digitale teknologier, medier og platforme (kursus, 10 ECTS)
• Digitale medier: Strategi og praksis (projekt, 20 ECTS)
Profilen Forandringskommunikation giver den studerende specialiseret viden om, hvordan kommunikation
muliggør og påvirker forandringsprocesser i offentlige og private organisationer. Den studerende bliver trænet i at
analysere, udføre, lede og evaluere forandringsskabende kommunikationsindsatser med særligt blik for
kommunikationens kulturelle, interpersonelle og psykologiske dynamikker. Den studerende opnår kompetencer til at
udvikle og lede involverende kommunikationsprocesser med forskelligartede aktører, herunder udføre empiriske
undersøgelser af aktørernes dialog, samarbejde og magtforhold. Profilen er særligt rettet mod studerende, som ønsker
at arbejde med borger-, patient- og/eller medarbejderinddragelse i HR-afdelinger, kommunale og regionale social- og
sundhedsindsatser, NGO-aktiviteter og forskellige projektorganiseringer.
Semestret består af følgende aktiviteter:
• Forandring, dialog og magt (kursus, 10 ECTS)
• Forandringskommunikation: Strategi og praksis (projekt, 20 ECTS)
Profilen Oplevelseskommunikation giver den studerende specialiseret viden om, hvordan oplevelsesbaseret
kommunikation anvendes strategisk inden for kultur- og oplevelsesindustrien og i arbejdet med sociale og kulturelle
udviklingsprocesser. Den studerende bliver trænet i at analysere, udføre, lede og evaluere organisationers
kommunikation med publikum, brugere, kunder og medarbejdere med særligt fokus på kommunikationens
oplevelsesmæssige virkning og værdi. Den studerende opnår kompetence til at udvikle og lede iscenesatte begivenheder
og processer på tværs af digitale og fysiske rum med fokus på deltagernes oplevelse, involvering og interaktion. Profilen
er særligt rettet mod studerende, som ønsker at arbejde med oplevelsesbaserede, interaktive og audiovisuelle
kommunikationsindsatser i relation til fx festivaler, museer, medier, teatre og kulturhuse, i turist-, restaurations- og
forlystelsesbranchen samt inden for byudvikling.
Semestret består af følgende aktiviteter:
• Oplevelse, iscenesættelse og kultur (kursus, 10 ECTS)
• Oplevelseskommunikation: Strategi og praksis (projekt, 20 ECTS)
Profilen Public relations giver den studerende specialiseret viden om kommercielle og politiske aspekter af
organisationers kommunikation med eksterne interessenter, herunder særligt hvordan gode omverdensrelationer er
afgørende for en organisations evne til at nå dens kommunikative og forretningsmæssige mål. Den studerende bliver
trænet i at analysere, udføre, lede og evaluere tværmedial, ekstern kommunikation, fx til kunder, borgere, journalister
og politiske aktører. Dette inkluderer viden om og færdigheder i væsentlige aspekter ved PR, såsom stakeholder
management, kampagnedesign, omdømme-monitorering, media relations og krisehåndtering. Det er centralt for
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profilen, at den studerende opnår forståelse for organisationers etiske, demokratiske og sociale ansvar, samt
kompetence til kritisk at vurdere den effekt, som PR har på det omgivende samfund. Profilen er særligt rettet mod
studerende, som ønsker at arbejde med kommunikation, der sigter mod at skabe synlighed, forbedre omdømme og øge
organisationens legitimitet i offentligheden.
Semestret består af følgende aktiviteter:
• Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet (kursus, 10 ECTS)
• Public relations: Strategi og praksis (projekt, 20 ECTS)

7.4 3. semester

Formål
Formålet med 3. semester er at give den studerende mulighed for yderligere fordybelse og selvstændig faglig
specialisering inden for et eller flere kommunikationsvidenskabelige områder og virkefelter. Der lægges vægt på en
dybere behandling af allerede kendte begreber, teorier og metoder og et bredere kendskab til andre aktuelle
problemstillinger og arbejdsområder i relation til organisationers strategiske arbejde med kommunikation.
Studieaktiviteter
• Projektorienteret praktikforløb (projekt, 30 ECTS) eller
• Valgkurser (3 kurser á 10 ECTS)
Den studerende kan vælge at tage valgkurser på Roskilde Universitet, ved andre danske universiteter, eller under et
udvekslingsophold på et udenlandsk universitet.

7.5 4. semester - specialet

Formål
Formålet med 4. semester er, at den studerende selvstændigt identificerer, definerer og undersøger en relevant,
kommunikationsvidenskabelig problemstilling med brug af aktuelle, forskningsbaserede teorier og metoder. Igennem
specialearbejdet skal den studerende demonstrere omfattende og dybdegående forskningsbaseret viden om
organisationers strategiske arbejde med kommunikation samt kunne udvælge, anvende og kritisk vurdere relevante
teorier og metoder i forbindelse med analyse, udførelse, ledelse og evaluering af forskelligartede
kommunikationsindsatser. Som en del af specialet kan den studerende vælge at planlægge og (helt eller delvist)
gennemføre et eller flere kommunikationstiltag.
Studieaktiviteter
• Speciale (30 ECTS)

7.6 Overgangsregler
7.7 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

Navn på studieelement

Strategisk kommunikation

Oversættelse af navn

Strategic communication

8

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Kurset fokuserer på, hvordan organisationer arbejder strategisk med
intern og ekstern kommunikation på tværs af digitale og ikke-digitale
kommunikationsplatforme.

Overordnet formål

Kursets sigte er gøre de studerende i stand til at identificere
kommunikationens strategiske rolle i konkrete organisatoriske
kontekster. Kurset præsenterer de studerende for eksempler fra
forskellige organisationstyper og med forskellige forretningsmodeller og
kommunikationsbudgetter (små og store, offentlige og private,
kommercielle og almennyttige) og de studerende introduceres til og
arbejder med teorier, modeller og begreber fra det tværfaglige felt, som
strategisk kommunikation udgøres af. Det inkluderer, men er ikke
begrænset til, spørgsmål om organisationskultur, branding og
management.
I løbet af kurset, vil den studerende opnå viden om, hvordan strategisk
kommunikation – som akademisk disciplin og i professionel praksis –
påvirkes af øget digitalisering, stigende forventning til inddragelse, nye
audiovisuelle og immersive kommunikationsformer og tiltagende
medialisering af den offentlig sfære.
Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at forstå,
analysere og reflektere over organisationers kommunikative intentioner,
muligheder og udfordringer. Kurset understøtter projektarbejdet på 1.
semester og forbereder den studerende til at vælge mellem de forskellige
faglige profiler på 2. semester.
Efter endt kursus kan den studerende:
• definere og selektere mellem forskellige teoretiske og
metodiske retninger inden for strategisk kommunikation i
organisationer
• diskutere de komplekse problemstillinger, som knytter sig til
planlægning, gennemførelse og vurdering af forskelligartede
organisationers strategiske kommunikation i et stadigt
skiftende og globalt medielandskab

Læringsmål

• udvælge og anvende relevant empiri, teori og metode i analyser
af organisationers strategiske brug af kommunikation og til
identifikation og analyse af interessenter
• analysere interne og eksterne kommunikationsindsatsers
strategiske potentialer og udfordringer, og deres art, intensitet,
og omfang
• kritisk reflektere over teoretiske kernebegreber og
grundantagelser og vurdere og formidle kvaliteten af
eksisterende kommunikationsindsatser i en sproglig form, der
er fagligt præcis og klar

Prøveform
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Prøveform
Individuel mundtlig prøve med forberedelsestid.
Forberedelsestid inkl. udtrækning: 20 minutter.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Interessenter, evaluering og impact

Oversættelse af navn

Stakeholders, evaluation and impact

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Kurset introducerer til centrale metodiske tilgange til planlægning og
evaluering af organisationers strategiske arbejde med kommunikation
med særligt fokus på interessentanalyse og kommunikationens
konsekvenser.

Overordnet formål

Den studerende lærer at identificere centrale interessenter og deres
motivation og engagement i (og modstand mod) organisationers
strategiske kommunikation. Kurset træner samtidig den studerende i at
analysere forskelligartede kommunikationsindsatsers mulige
konsekvenser i specifikke kontekster og situationer og i at evaluere deres
konkrete intenderede og ikke-intenderede effekter ud fra såvel målbare
som ikke-målbare kriterier. Den studerende indføres på den baggrund i
forskellige kvantitative og kvalitative metoder, fx (men ikke begrænset
til) digital datahøst, surveys, etnografiske metoder og audiovisuel
dokumentation samt de metodologiske begrænsninger og etiske
problemstiller, som knytter sig hertil.
Dette arbejde dokumenteres i en individuel portfolio, som kan indeholde
øvelser såsom interviewguide til undersøgelse af en bestemt målgruppe,
datahøst på sociale medier, indholdsanalyse af en
kommunikationskampagne, kunstbaserede metoder til dokumentation
og analyse af personlige oplevelser eller formulering af etiske
retningslinjer.

Læringsmål

Efter endt kursus kan den studerende:
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• udvælge og anvende relevante forskningsbaserede metoder til
at undersøge en given kommunikationsindsats konsekvenser
og impact i relation til overordnede, strategiske mål og de
forskellige interessenters succeskriterier
• redegøre for koncepter og modeller for interessentanalyse og
for at evaluere effekten af de konkrete faktorer, som har
betydning for relationer til og kommunikation med og imellem
interessenter
• identificere centrale interne og eksterne interessenter (fx
medarbejdere, investorer, politiske aktører, forbrugere,
publikum) og deres indbyrdes relationer i en given
kommunikationssituation
• bruge analytiske indsigter fra empiriske undersøgelser som
basis for vurdering af strategisk kommunikationstiltags
effekter i konkrete situationer og kontekster

Prøveform
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 24.000-48.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.

Prøveform

Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala

Omprøve
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 24.000-48.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
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illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes efter
kursusafslutningen.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Navn på studieelement

Situationsanalyse og strategiudvikling

Oversættelse af navn

Situational analysis and strategy development

Form

Projekt

Type

Obligatorisk

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Projektarbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk, deltagerstyret og
gruppebaseret forløb, hvor den studerede udvikler og dokumenterer
viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med en afgrænset,
selvvalgt, faglig problemstilling med fokus på strategiske
kommunikationstiltag i en specifik organisation. Projektet tager afsæt i
en situationsanalyse og fokuserer på at forstå udviklingen og
realiseringen af en strategisk proces fra initiering over produkt til
reception under hensyntagen til den bredere kontekst. Studerende kan
vælge at prioritere et eller flere af disse elementer i projektet.
Projektarbejdet har i dette semester særligt fokus på, hvordan den valgte
problemstilling relaterer sig til mere overordnede forskningsspørgsmål
inden for strategisk kommunikation. I projektet skal indgå en udførlig og
systematisk bedømmelse af relevant videnskabelig litteratur inden for
den valgte problemstilling.
Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et
omfang på minimum 500 sider.
Efter endt projektarbejde kan den studerende:

Læringsmål

• identificere og diskutere en konkret og relevant
kommunikationsfaglig problemstilling
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• systematisk og udførligt udvælge, forklare og diskutere relevant
kommunikationsvidenskabelig litteratur
• udvælge, diskutere og anvende relevante metoder til empiriske
analyser af kommunikative processer og produkter med særligt
fokus på kommunikationens strategiske rolle for
organisationen
• analysere, vurdere og udarbejde forslag til interne og eksterne
kommunikations- eller informationsindsatser rettet mod en
eller flere nærmere afgrænsede målgrupper og under
hensyntagen til relevante organisatoriske vilkår, kontekst og
interessentgrupper
• diskutere professionelle kommunikationsvidenskabelige
problemstillinger og formidle forskningsbaseret viden om
kommunikation til både fagfæller og ikke-specialister klart og
præcist og med anvendelse af velvalgte formidlingsformer
• selvstændigt igangsætte og gennemføre et projektarbejde samt
indgå professionelt i tværfagligt samarbejde med relevante
aktører, herunder evt. professionelle producenter, med henblik
på analyse og udvikling af strategiske
kommunikationsindsatser

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 43.200-52.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 48.000-57.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 52.800-62.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 57.600-64.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 60.000-72.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk, der indgår i bedømmelsen.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
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Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

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

Navn på studieelement

Digitale teknologier, medier og platforme

Oversættelse af navn

Digital technologies, media and platforms

Form

Kursus
Obligatorisk

Type

studieaktivitet for profilen: Digitale medier

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

På dette kursus får den studerende dybtgående viden om og praktisk
indsigt i, hvordan digitale kommunikationsteknologier, både
selvstændigt og integreret, skaber mulighed for nye interaktionsformer
mellem organisationer og deres interessenter. Den studerende
oparbejder kompetencer til at anvende digitale teknologier som
omdrejningspunktet i en organisations strategiske
kommunikationsarbejde – fra sociale medieplatforme, apps og websites
til søgemaskiner, maskinindlæring og kunstig intelligens – samt til at
reflektere over de muligheder, udfordringer og risici, der er forbundet
hermed.
Den studerende lærer at forstå og analysere digitale teknologiers
kommunikative og tekniske infrastruktur, herunder hvordan måden, de
er designet på, fordrer særlige kommunikative handlinger. På den
baggrund opøver kurset de studerende i, hvordan forskellige digitale
kommunikationsteknologier kan anvendes til at kommunikere på tværs
af medietyper, og hvordan de enkelte mediers styrker udnyttes og
kombineres i et effektivt samspil.
Efter endt kursus kan den studerende:

Læringsmål

• demonstrere faglig viden om centrale teorier og analytiske
tilgange til at studere indvirkningen af digitale teknologier på
organisationers strategiske kommunikation
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• definere og sammenligne gængse digitale
kommunikationsteknologier ud fra deres tekniske infrastruktur
og kommunikative beskaffenhed
• identificere og vurdere de risici, udfordringer og muligheder,
der er forbundet med anvendelsen af digitale teknologier til
strategisk kommunikation, herunder metodiske og etiske
problemstillinger
• anvende og kritisk reflektere over teoretiske og analytiske
tilgange til organisationers anvendelse af digitale
kommunikationsteknologier, samt evne til at kommunikere
dette på en akademisk nøjagtig og klar måde

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-36.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

Hjemmeopgavens varighed er 10 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

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

Navn på studieelement

Digitale medier: Strategi og praksis

Oversættelse af navn

Digital media: Strategy and practice

Form

Projekt
Obligatorisk

Type

studieaktivitet for profilen: Digitale medier

ECTS

20 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Projektarbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk, deltagerstyret og
gruppebaseret forløb, hvor den studerede udvikler og dokumenterer
viden, færdigheder og kompetencer i at arbejde med en afgrænset,
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selvvalgt, faglig problemstilling med fokus på anvendelse af digitale
medier til strategisk kommunikation.
I løbet af projektarbejdet vil den studerende opnå teoretiske, metodiske
og praktiske kompetencer i at forstå, planlægge, udføre og kritisk
reflektere over den rolle, digitale medier spiller i forhold til en
organisations evne til at kommunikere effektivt og effektfuldt. Der
lægges vægt på, at den studerende oparbejder evne til at udvikle og
realisere digitale kommunikationsstrategier, især forståelse for og
erfaring med indsamling, analyse og visualisering af digitale data i
udarbejdelsen af konkrete kommunikationstiltag.
I projektet skal indgå et konkret digitalt kommunikationsprodukt
udviklet af den studerende samt en teoretisk funderet redegørelse for de
strategiske, metodiske og praktiske overvejelser i forbindelse med dets
planlægning og udarbejdelse og dets kontekstuelle og værdiskabende
elemeneter.
Projektarbejdet understøttes af vejledning og en række
undervisningsaktiviteter, som bl.a. introducerer og træner den
studerende i metoder til indsamling, analyse og visualisering af digitale
data.
Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et
omfang på minimum 1000 sider.
Efter endt projektarbejde kan den studerende:
• demonstrere faglig viden om centrale teoretiske tilgange til
organisationers anvendelse af digitale medier til strategisk
kommunikation
• definere og sammenligne gængse metoder til analyse af digitale
data samt vurdere hvilke udfordringer og begrænsninger, der
er forbundet med brugen af denne type data
• udvælge og anvende relevant teori og metode til empiriske
undersøgelser af strategisk kommunikation på digitale medier,
herunder indsamle, analysere og visualisere forskellige typer
digitale data
Læringsmål

• omsætte indsigt fra empiriske undersøgelser til udvikling og
realisering af digitale kommunikationsstrategier, herunder
udarbejde konkrete, digitale kommunikationsprodukter
• præsentere forskningsbaseret viden om organisationers
anvendelse af digitale medier til strategisk kommunikation og
forslag til digitale kommunikationsløsninger til både fagfæller
og ikke-specialister på en fagligt præcis og klar måde
• tage ansvar for egen faglig udvikling og indgå professionelt i
tværfagligt samarbejde med andre, herunder evt. professionelle
praktikere
• selvstændigt igangsætte og styre komplekse, projektbaserede
produktions- og samarbejdsprocesser

Prøveform
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Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 84.000-108.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-120.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 108.000-139.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 120.000-144.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 132.000-156.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk og skal endvidere indeholde et konkret
kommunikationsprodukt eller en dokumentation heraf, der
indgår i bedømmelsen.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Forandring, dialog og magt

Oversættelse af navn

Change, dialogue and power

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

17

studieaktivitet for profilen: Forandringskommunikation
ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

På dette kursus får den studerende dybtgående viden om centrale
tilgange til og perspektiver inden for forandringskommunikation.
Gennem brug af konkrete eksempler fra forskellige praksisfelter
diskuteres en række forskellige kommunikationsteorier og -metoder,
som sætter fokus på kulturelle, sociale, og psykologiske dynamikker i
organisationer.
Overordnet formål

På den baggrund sigter kurset mod at give den studerende praktisk,
metodisk og teoretisk forståelse for, hvordan man kan skabe forandring i
og mellem organisationer. Der lægges vægt på, hvordan man kan arbejde
kommunikativt målrettet med interpersonelle, dialogiske,
brugerinvolverende og samskabende tilgange i forskellige faser af en
forandringsproces, herunder at foretage kritisk analyse af aktørenes
magtrelationer og de relaterede etiske udfordringer.
Efter endt kursus kan den studerende:
• identificere, definere og sammenstille centrale teorier inden for
forandringskommunikation, herunder demonstrere viden om
de forskellige faser af organisatoriske forandringsprocesser
• forstå og kritisk forholde sig til, hvordan psykologiske, sociale
og kulturelle dynamikker i organisationer påvirker
forandringsprocesser

Læringsmål

• anvende relevante kommunikationsteorier og -metoder til at
analysere og vurdere forandringsskabende kommunikation i
forskellige organisatoriske og institutionelle kontekster
• identificere og diskutere magtrelationer og etiske
problemstillinger i en brugerinvolverende
kommunikationsproces og diskutere de dermed forbundne
kommunikative potentialer og udfordringer
• udvikle, formidle, begrunde og vurdere forandringsskabende
kommunikationsløsninger i og mellem organisationer

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave.

Prøveform

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-36.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 10 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
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sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: 7-trinsskala

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

Navn på studieelement

Forandringskommunikation: Strategi og praksis

Oversættelse af navn

Change communication: Strategy and Practice

Form

Projekt
Obligatorisk

Type

studieaktivitet for profilen: Forandringskommunikation

ECTS

20 ECTS

Sprog

Dansk

Projektarbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk, deltagerstyret og
gruppebaseret forløb, hvor den studerede udvikler og dokumenterer
viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med en afgrænset,
selvvalgt, faglig problemstilling med fokus på brugerinvolverende
forandringsprocesser.

Overordnet formål

I løbet af projektarbejdet vil den studerende opnå teoretiske, metodiske
og praktiske kompetencer til at forstå, planlægge, udføre og kritisk
reflektere over den rolle brugerinvolverende processer spiller i forhold til
en organisations evne til kommunikativt at formidle og skabe forandring.
Der lægges vægt på, at den studerende oparbejder evne til at udvikle og
realisere forandringsorienterede kommunikationsstrategier, herunder
især forståelse for og erfaring med analyse af specifikke
organisationskulturer og facilitering af kommunikationsprocesser i
forbindelse med udarbejdelsen af konkrete kommunikationstiltag.
I projektet skal indgå et konkret brugerinvolverende og
forandringsorienteret kommunikationsprodukt udviklet af den
studerende samt en teoretisk funderet redegørelse for de strategiske,
metodiske og praktiske overvejelser i forbindelse med dets planlægning
og udarbejdelse og dets kontekstuelle og værdiskabende elementer.
Projektarbejdet understøttes af vejledning og andre
undervisningsaktiviteter, som bl.a. introducerer og træner den
studerende i metodiske tilgange til brugerinvolvering, processtyring og
procesledelse.
Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et
omfang på minimum 1000 sider.

Læringsmål

Efter endt projektarbejde kan den studerende:
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• identificere og diskutere relevante kommunikationsfaglige
tilgange, analysestrategier og metoder og anvende dem i
udviklingen og analysen af brugerinvolverende
forandringsprocesser
• på et videnskabeligt grundlag formulere en relevant, fagligt
begrundet problemstilling inden for
forandringskommunikation og belyse den gennem udvikling af
en strategisk, interpersonel og dialogbaseret
kommunikationsproces
• formidle og reflektere over forskningsbaseret viden og på den
baggrund analysere og diskutere forandringsskabende
kommunikationsløsningers strategiske, interpersonelle,
kontekstuelle og værdiskabende aspekter
• omsætte indsigt fra empiriske undersøgelser til udviklingen af
strategisk arbejde med at skabe forandring i en organisation og
mellem organisationer gennem igangsætning, ledelse og
evaluering af samarbejdsbaserede, brugerinvolverende
processer
• præsentere forskningsbaseret viden om og forslag til
interpersonelle og dialogiske kommunikationsløsninger til
både fagfæller og ikke-specialister på en fagligt præcis og klar
måde og med anvendelse af velvalgte formidlingsformer
• tage ansvar for egen faglig udvikling og indgå professionelt i
tværfagligt samarbejde med andre, herunder evt. professionelle
praktikere
• selvstændigt igangsætte og styre komplekse, projektbaserede
produktions- og samarbejdsprocesser

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 84.000-108.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-120.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 108.000-139.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 120.000-144.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 132.000-156.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk og skal endvidere indeholde et konkret
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kommunikationsprodukt eller en dokumentation heraf, der
indgår i bedømmelsen.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Oplevelse, iscenesættelse og kultur

Oversættelse af navn

Experience, staging and culture

Form

Kursus
Obligatorisk

Type

studieaktivitet for profilen: Oplevelseskommunikation

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

På dette kursus får den studerende dybtgående viden om, hvordan
arbejdet med de sansemæssige, interaktive, sociale og rumlige
dimensioner af kommunikation skaber mulighed for nye relationer
mellem organisationer og deres interessenter.

Overordnet formål

Den studerende introduceres til kulturanalytiske og
kommunikationsfaglige perspektiver på nutidens oplevelsesorienterede
kultur samt kulturpolitiske, økonomiske og institutionelle forhold
knyttet til oplevelseskommunikation. Kurset har særligt fokus på
begivenheden som kommunikationsform og iscenesættelsen som
oplevelseskommunikativt værktøj.
Den studerende lærer på den baggrund at identificere, analysere og
vurdere, hvordan iscenesatte begivenheder fungerer æstetisk og
kommunikativt i forskellige skalaer og formater og på tværs af fysiske og
digitale rum, samt hvordan de konkret indgår i private og offentlige

21

organisationers kommunikation inden for kultur- og
oplevelsesindustrien og i arbejdet med sociale og kulturelle
udviklingsprocesser inden for eksempelvis byudvikling og politisk
aktivisme.
Efter endt kursus kan den studerende:
• demonstrere faglig viden om centrale teoretiske tilgange til at
studere iscenesatte begivenheders oplevelsesmæssige
potentialer og virkemåder i forskellige formater og på tværs af
digitale og fysiske rum med fokus på deres sansemæssige,
interaktive, sociale og rumtidslige dimensioner
• demonstrere viden om centrale brancher, institutioner og
kulturelle felter samt de sociokulturelle, kulturpolitiske og
økonomiske forhold knyttet til arbejdet med
oplevelseskommunikation
Læringsmål

• anvende relevante teorier og metoder til at analysere og
vurdere, hvordan iscenesættelse af begivenheder og processer
bruges som strategisk værktøj i private og offentlige
organisationers kommunikation
• kritisk reflektere over iscenesatte begivenheders
kommunikative rolle, værdi og strategiske anvendelse i en
æstetiseret, oplevelsesorienteret kultur
• selvstændigt at formidle og vurdere oplevelseskommunikative
løsninger i forskellige formater og skalaer med fokus på deres
strategiske, kontekstuelle og værdiskabende aspekter

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-36.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

Hjemmeopgavens varighed er 10 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

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

Navn på studieelement

Oplevelseskommunikation: Strategi og praksis
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Oversættelse af navn

Experience communication: Strategy and practice

Form

Projekt
Obligatorisk

Type

studieaktivitet for profilen: Oplevelseskommunikation

ECTS

20 ECTS

Sprog

Dansk

Projektarbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk, deltagerstyret og
gruppebaseret forløb, hvor den studerede udvikler og dokumenterer
viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med en afgrænset,
selvvalgt, faglig problemstilling med fokus på, hvordan oplevelsesbaseret
kommunikation anvendes strategisk inden for kultur- og
oplevelsesindustrien og i arbejdet med sociale og kulturelle
udviklingsprocesser.

Overordnet formål

Projektarbejdet lærer den studerende at forstå, planlægge, udføre og
kritisk reflektere over den oplevelsesbaserede kommunikations rolle,
betydning og værdi i en specifik kulturel og samfundsmæssig kontekst.
Der lægges vægt på, at den studerende oparbejder evne til at udvikle,
præsentere og realisere oplevelsesbaserede kommunikationsstrategier,
herunder især forståelse for og erfaring med audiovisuelle, rumlige og
interaktive elementers rolle i udarbejdelsen af konkrete
kommunikationstiltag.
I projektet skal indgå et konkret oplevelsesbaseret
kommunikationsprodukt udviklet af den studerende samt en teoretisk
funderet redegørelse for de strategiske, metodiske og praktiske
overvejelser i forbindelse med dets planlægning og udarbejdelse og dets
kontekstuelle og værdiskabende elementer.
Projektarbejdet understøttes af vejledning og andre
undervisningsaktiviteter, der bl.a. introducerer til og træner den
studerende i design- og kommunikationsfaglige metoder, som i projektet
skal bruges til at indsamle viden om, analysere, udvikle og præsentere
forskellige aspekter af oplevelsesbaseret kommunikation.
Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et
omfang på minimum 1000 sider.
Efter endt projektarbejde kan den studerende:
• demonstrere faglig viden om begivenheder og iscenesættelser
som æstetisk og kommunikativ praksis

Læringsmål

• identificere og kritiske reflektere over
oplevelseskommunikations kulturelle og samfundsmæssige
rolle, betydning og værdi
• på et videnskabelig grundlag formulere en relevant, fagligt
begrundet problemstilling inden for oplevelsesbaseret
kommunikation og belyse den gennem produktion og
formidling af en strategisk målrettet og kontekstbestemt,
oplevelsesbaseret kommunikationsløsning
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• omsætte indsigt fra empiriske undersøgelser til at udvikle,
formidle, begrunde og vurdere oplevelsesbaserede
kommunikationsløsninger med fokus på de strategiske,
oplevelsesmæssige, kontekstuelle og værdiskabende aspekter
• præsentere forskningsbaseret viden om og forslag til
oplevelsesbaserede kommunikationsløsninger til både fagfæller
og ikke-specialister på en fagligt præcis og klar måde og med
anvendelse af velvalgte formidlingsformer
• tage ansvar for egen faglig udvikling og indgå professionelt i
tværfagligt samarbejde med andre, herunder evt. professionelle
praktikere
• selvstændigt igangsætte og styre komplekse, projektbaserede
produktions- og samarbejdsprocesser

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveform

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 84.000-108.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-120.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 108.000-139.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 120.000-144.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 132.000-156.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk og skal endvidere indeholde et konkret
kommunikationsprodukt eller en dokumentation heraf, der
indgår i bedømmelsen.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
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Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Stakeholder-relationer, omdømme og legitimitet

Oversættelse af navn

Stakeholder relations, reputation, and legitimacy

Form

Kursus
Obligatorisk

Type

studieaktivitet for profilen: Public relations

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

På dette kursus introduceres den studerende til centrale aspekter af
public relations. Formålet er at give den studerende dybtgående viden
om, hvordan organisationer skaber gode relationer til deres
interessenter, opbygger et godt omdømme og opnår samfundsmæssig
legitimitet, samt hvordan disse forhold er afgørende for organisationers
evne til at påvirke omverdenen og nå deres organisatoriske og
forretningsmæssige mål.
Overordnet formål

I løbet af kurset får den studerende viden om og færdigheder i
organisationers strategiske arbejde med kommunikation i deres
offentlighedsarbejde, herunder interessevaretagelse, public affairs, issues
management og krisekommunikation. Endvidere bliver den studerende
trænet i at identificere organisationers omverdensudfordringer, opstille
konkrete kommunikationsstrategiske løsningsforslag og reflektere kritisk
og metateoretisk over faglig praksis.
Det er centralt på kurset, at den studerende opnår forståelse for
organisationers etiske, demokratiske og sociale ansvar.
Efter endt kursus kan den studerende:
• demonstrere viden om centrale teorier, begreber og modeller
inden for stakeholder management og public relations samt
deres forhold til beslægtede discipliner som branding, politisk
kommunikation og markedsføring

Læringsmål

• identificere og sammenligne hvordan forskellige
kommunikationsplatforme og medier påvirker organisationers
arbejde med deres omverdensrelationer
• definere og kortlægge organisationers interessenter og vurdere,
hvilke risici, udfordringer og muligheder de udgør i forhold til
organisationernes omdømme og legitimitet
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• analysere konkrete stakeholder management og public
relations-aktiviteter ud fra deres organisatoriske, strategiske og
praktiske beskaffenhed
• anvende og kritisk reflektere over de på kurset præsenterede
teoretiske og analytiske tilgange samt kommunikere dette på
en fagligt præcis og klar måde

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-36.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Prøveform

Hjemmeopgavens varighed er 10 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

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

Navn på studieelement

Public relations: Strategi og praksis

Oversættelse af navn

Public Relations: Strategy and practice

Form

Projekt
Obligatorisk

Type

studieaktivitet for profilen: Public relations

ECTS

20 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Projektarbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk, deltagerstyret og
gruppebaseret forløb, hvor den studerede udvikler og dokumenterer
viden, færdigheder og kompetencer i at arbejde med en afgrænset,
selvvalgt, faglig problemstilling med fokus på public relations (PR).
I løbet af projektarbejdet vil den studerende opnå teoretiske, metodiske
og praktiske kompetencer til at forstå, planlægge, udføre og kritisk
reflektere over organisationers brug af strategisk kommunikation i deres
offentlighedsarbejde, herunder til at sammenstille og kritisk reflektere
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over PR-disciplinens centrale faglige praksisser. Der lægges vægt på, at
den studerende oparbejder evne til at udvikle og realisere PR-strategier,
herunder især forståelse for og erfaring med at anvende forskellige
metoder til dataindsamling fra forskellige kilder (fx sociale medier,
medieomtale og spørgeundersøgelser) i udarbejdelsen af konkrete
kommunikationstiltag.
I projektet skal indgå et konkret PR-strategisk kommunikationsprodukt
udviklet af den studerende samt en teoretisk funderet redegørelse for de
strategiske, metodiske og praktiske overvejelser i forbindelse med dets
planlægning og udarbejdelse og dets kontekstuelle og værdiskabende
elementer.
Projektarbejdet understøttes af vejledning og andre
undervisningsaktiviteter, som bl.a. introducerer og træner den
studerende i metoder til omdømmemåling, interessentkortlægning og
awareness-analyse.
Projektrapporten skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med et
omfang på minimum 1000 sider.
Efter endt projektarbejde kan den studerende:
• definere og sammenstille centrale teorier og metoder inden for
public relations
• forstå og kritisk forholde sig til fagfeltets praksisser, herunder
de etiske, demokratiske og sociale problemstillinger disse
rejser
• udvælge og anvende relevant teori og metode til empiriske
undersøgelser af en organisations omverdensudfordringer,
herunder til at udføre omdømmemåling,
interessentkortlægning og/eller awareness-analyse på
baggrund af data indsamlet fra både digitale og analoge kilder
Læringsmål

• omsætte indsigt fra empiriske undersøgelser til konkret
udvikling og realisering af en public relations-kampagne
• præsentere forskningsbaseret viden om og forslag til PRaktiviteter til både fagfæller og ikke-specialister på en fagligt
præcis og klar måde og med anvendelse af velvalgte
formidlingsformer
• tage ansvar for egen faglige udvikling og indgå professionelt i
tværfagligt samarbejde med andre, herunder evt. professionelle
praktikere
• selvstændigt igangsætte og styre komplekse, projektbaserede
produktions- og samarbejdsprocesser

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Prøveform

Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 84.000-108.000 tegn inkl.
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mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 96.000-120.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 108.000-139.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 120.000-144.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 132.000-156.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk og skal endvidere indeholde et konkret
kommunikationsprodukt eller en dokumentation heraf, der
indgår i bedømmelsen.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

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

Navn på studieelement

Projektorienteret praktikforløb

Oversættelse af navn

Project-oriented Internship

Form

Projektorienteret praktikforløb

Type

Valgfrit

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Det projektorienterede praktikforløb er tilrettelagt med henblik på at
give den studerende førstehåndskendskab til uddannelsens praksisfelt,
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herunder teoretisk og praktisk indsigt i, færdighed i og erfaring med
analyse af organisationers forhold og kommunikative praksis.
Forløbet omfatter gennemførelse af en kommunikationsfagligt relevant
praktik, svarende til 600-800 timers arbejde, samt deltagelse i
praktikunderstøttende aktiviteter.
Den studerende vælger selv praktiksted på baggrund af faglig interesse
og arbejdsmarkedsrelevans. Før forløbet kan indledes, skal den
studerende have godkendt en praktikaftale i studienævnet. Praktikantens
hovedaktiviteter skal ligge inden for det kommunikationsfaglige
genstandsfelt, og aktiviteterne skal beskrives i praktikaftalen forud for
godkendelse.
I forbindelse med det projektorienterede praktikforløb udarbejder den
studerende en portfolie, som afleveres til bedømmelse på RUC.
Efter endt projektorienteret praktikforløb kan den studerende:
• demonstrere viden om og forståelse af arbejdet i
organisationer, herunder refleksiv indsigt i interne og eksterne
forhold af betydning for organisationers
kommunikationspraksis og strategiske arbejde
• anvende og diskutere centrale teorier og metoder inden for
kommunikations-, organisations-, interessent- og/eller
produktionsanalyse med relevans for praktikstedet

Læringsmål

• anvende teoretisk og metodisk kommunikationsvidenskabelig
viden i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af
konkrete kommunikationsopgaver
• arbejde analytisk med indsamlet empirisk data og på baggrund
heraf producere ny viden i forhold til organisatoriske
praksisser og problemstillinger
• reflektere over konkrete organisatoriske arbejdsforhold og
kommunikationspraksisser, herunder egen rolle, opgaveløsning
og læringsudbytte
• selvstændigt tage ansvar for at indgå konstruktivt og reflekteret
i komplekse, kreative og uforudsigelige kommunikations- og
arbejdsprocesser

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med skriftlig prøve

Prøveform

Det skriftlige produkt skal være på 60.000-84.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

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

Navn på studieelement

Valgkursus

Oversættelse af navn

Elective course

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Formålet med kurset er at give den studerende viden om et afgrænset
kommunikationsfagligt emneområde/praksisfelt, herunder indføring i og
kritisk diskussion af aktuelle begreber, teorier og undersøgelsesmetoder,
evt. i samspil med praktikere inden for feltet.
Efter endt kursus kan den studerende:
• demonstrere dybdegående viden om et afgrænset
emneområde/virkefelt inden for kommunikation, herunder
nuanceret kendskab til gængse praksisformer i relation til
emneområdet

Læringsmål

• identificere og anvende aktuelle teorier af relevans for
emneområdet/virkefeltet, herunder forståelse for væsentlige
kommunikationsfaglige begreber
• identificere og anvende aktuelle metoder af relevans for
emneområdet/virkefeltet og dets centrale
kommunikationsfaglige problemstillinger
• selvstændigt og reflekteret omsætte teoretiske perspektiver og
metodiske tilgange til en konkret kommunikationsfaglig
praksis
• selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling

Prøveform 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave

Prøveform

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-36.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 10 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
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sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: 7-trinsskala

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

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

Navn på studieelement

Produktions- og projektorienteret valgkursus

Oversættelse af navn

Production- and projectoriented elective course

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk eller Engelsk

Overordnet formål

Formålet med kurset er at give den studerende viden om et afgrænset
kommunikationsfagligt emneområde/praksisfelt, herunder indføring i og
kritisk diskussion af aktuelle begreber, teorier og undersøgelsesmetoder,
evt. i samspil med praktikere inden for feltet.
Efter endt kursus kan den studerende:
• demonstrere dybdegående viden om et afgrænset
emneområde/virkefelt inden for kommunikation, herunder
nuanceret kendskab til gængse produktions- og
projektarbejdsformer i relation til emneområdet

Læringsmål

• identificere og anvende aktuelle teorier og metoder af relevans
for emneområdet/virkefeltet, herunder forståelse for
væsentlige kommunikationsfaglige problemstillinger
• udvikle, tilrettelægge og præsentere en konkret
kommunikationsproduktion eller -projekt med relevans for
emneområdet/virkefeltet
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• selvstændigt og reflekteret omsætte teoretiske perspektiver og
metodiske tilgange til en konkret kommunikationsfaglig
praksis
• selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling

Prøveform 1
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 43.200-52.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 48.000-57.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 52.800-62.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 57.600-64.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 60.000-72.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Projektrapporten skal forsynes med et resumé på dansk eller
engelsk, der indgår i bedømmelsen.

Prøveform

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

Prøveform 2
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
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supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- at den studerende skal deltage i f.eks. mundtlige oplæg
(individuelt eller i gruppe), peer reviews, miniprojekter, tests,
præsentationer, tilrettelæggelse af kursusgang.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Omprøve 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 28.800-36.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 10 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: bestået/ikke-bestået

Prøveform 3
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 24.000-48.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes helt eller delvist under
kursusforløbet.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
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Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

Omprøve 3
Individuel portfolio
Portfolioen skal have et omfang på 24.000-48.000 tegn inkl.
mellemrum. Produkterne kan f.eks. være øvelsesbesvarelser,
talepapirer til præsentation, skriftligt feedback, skriftlige
refleksioner og skriftlige opgaver. Udfærdigelsen af produkterne
kan være underlagt tidsbegrænsninger.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Produkterne til portfolioen udarbejdes efter
kursusafslutningen.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

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

Navn på studieelement

Speciale

Oversættelse af navn

Master's thesis

Form

Speciale

Type

Obligatorisk

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Specialearbejdet er et problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret
forløb, hvor den studerede udvikler og dokumenterer viden, færdigheder
og kompetencer til at arbejde med en afgrænset, selvvalgt, faglig
problemstilling med fokus på organisationers strategiske arbejde med
kommunikation, og hvordan kommunikation kan bidrage til at opnå
organisationens mål. Forløbet omfatter en skriftlig specialeafhandling og
et mundtlig specialeforsvar.
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Formidlingsartikel: I forbindelse med specialeafhandlingen skal de(n)
studerende udarbejde en formidlingsartikel, hvor specialets
problemstillinger (eller dele heraf) formidles til relevante praktikere.
Formidlingsartiklen skal udformes i en genre og et format, som er
velvalgt i forhold til de konkrete praktikere. Det anbefales, at
formidlingsartiklen har et omfang på 2-4 sider. Formidlingsartiklen
placeres udmiddelbart efter resuméet.
Produktion som led i specialearbejdet: Som led i specialearbejdet
kan de(n) studerende planlægge og (helt eller delvist) udarbejde et
kommunikationsprodukt, som bidrager til at besvare specialets
problemformulering. Hvis der foreligger et kommunikationsprodukt,
skal afhandlingen indeholde en redegørelse for de teoretiske og praktiske
overvejelser i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og eventuel
evaluering af produktet, og for de erfaringer, der er gjort gennem
arbejdet. Der lægges vægt på, at produktets fremstillingsform svarer til
kommunikationens indhold og formål, og at den forholder sig til
gældende konventioner og formkrav inden for genren.
Specialeafhandlingen skal tage afsæt i relevant, akademisk litteratur med
et omfang på minimum 1.500 sider.
Efter endt speciale kan den studerende:
• identificere, redegøre for og diskutere relevant
forskningsbaseret viden inden for uddannelsens fagområde
• forstå og diskutere egen specialeundersøgelses placering i det
kommunikationsfaglige felt
• anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under
arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling
• identificere og formulere relevante
kommunikationsvidenskabelige problemstillinger
• forholde sig kritisk til og udvælge videnskabelige kilder,
litteratur, teori og metoder

Læringsmål

• analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, reflektere og
vurdere på et videnskabeligt grundlag og på en måde som
indgår i en eksisterende faglig diskussion
• skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og
med henblik på en akademisk målgruppe
• formidle en avanceret kommunikationsvidenskabelig
problemstilling og løsningsforslag til professionelle praktikere
på en fagligt præcis og klar måde og med anvendelse af
adækvate formidlingsformer (skriftligt, mundtlig, visuelt,
auditivt, rumligt)
• selvstændigt igangsætte, styre og gennemføre en
længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces
• systematisk, kritisk og reflekteret tage ansvar for egen
kommunikationsfaglig og skriftsproglig udvikling og
specialisering

Prøveform
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Prøveform
Speciale med mundtligt forsvar
Den 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.

Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den mundtlige præstation.
Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4
studerende.
Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 144.000-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 153.600-216.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 168.000-244.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 180.000-254.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på
dansk. Specialet skal endvidere indeholde en formidlende
artikel.
Resuméet og artiklen indgår i den samlede bedømmelse.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern
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Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

8. Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Kommunikationsfagene
28. oktober 2021
.
Studieordningen og væsentlige ændringer heraf er drøftet med censorformandskab og aftagerpanel.

8.2 Godkendt af dekan og prodekan
Godkendt af dekan og prodekan for Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab
11. november 2021
.

8.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen
11. november 2021
.
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