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Denne studieordning er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved
universiteterne (Masterbekendtgørelsen) med eventuelle senere ændringer og Roskilde Universitetets fælles
uddannelsesregler af 5. juli 2018 med eventuelle senere ændringer.
Studieordningen træder i kraft pr. 1. august 2020, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1. august
2020 – se eventuelle overgangsregler i pkt. 5.2.
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1. Om uddannelsen
1.1 T
Titel
itel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen Master i Professionel Kommunikation

Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Professional Communication.

1.2 Uddannelsens formål og k
kompetencepr
ompetenceprofil
ofil – faglig
faglige
e og erhv
erhvervsr
ervsrel
ele
evante k
kompetencer
ompetencer
Under henvisning til Masterbekendtgørelsen §§ 1, 2 og 3 lægger uddannelsen vægt på at
give studerende med erhvervserfaring en forskningsbaseret videregående uddannelse i kommunikation . Uddannelsen
skal give de studerende teoretiske, metodiske og praktiske forudsætninger for at planlægge, udarbejde, facilitere og
vurdere kommunikationsopgaver - og processer.
Uddannelsen er internetbaseret, og det tilstræbes, at studerende opnår erfaring med facilitering af processer og tilegner
sig kompetencer i skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation og samarbejde, såvel analogt som digitalt.
Masteruddannelsen giver de studerende følgende kompetenceprofil:

Viden:
• forståelse af, hvordan kommunikation kan ses som et fagligt felt, hvilke implikationer en teoretisk position har
for arbejdet med kommunikation, og hvordan kommunikation altid må forholde sig til aktører, kontekster og
processer
• viden om problemer og muligheder knyttet til skriftlig, visuel og mundtlig kommunikation såvel analogt som
digitalt, herunder facilitering af vidensskabende processer til og/eller med forskellige samfundsmæssige
aktører
• refleksion over samspillet mellem kommunikationsteori, metode og praksis i forhold til at planlægge, udvikle,
dokumentere og vurdere kommunikationsprodukter og/eller processer.

Færdigheder:
• tilrettelægge og gennemføre omfattende samarbejdsprocesser på nettet, i ansigt-til-ansigt interaktion og
inden for fastsatte deadlines
• forstå, planlægge, udforme og evaluere forskellige typer af kommunikationsindsatser
• medtænke kultur, identitet, magt og positioner i forbindelse med kommunikation med forskellige
samfundsmæssige aktører
• kommunikere mundtligt, skriftligt og visuelt analogt og digitalt, herunder facilitere vidensproducerende
processer
• reflektere over teoretiske, metodiske og praktiske konsekvenser af valg truffet i arbejdet med en
kommunikationsproblemstilling.

Kompetencer:
• Meningskompetence - at overskue, organisere og skabe mening i komplekse problemstillinger

3

• Relationskompetencer - at øge relationskompetencer igennem samarbejde med personer fra andre fagfelter
og påtage sig et professionelt ansvar for at igangsætte og gennemføre tværfagligt samarbejde
• Læringskompetencer - at tilegne sig ny viden og nye metoder, og omsætte disse til nye måder at arbejde med
kommunikationsproblemstillinger på
• Handlekomptence - håndtering af komplekse kommunikationsproblemstillinger med involvering af berørte
aktører, herunder refleksion over egen position som vidensproducerende og -formidlende

1.3 Spr
Sprog
og
Uddannelsen udbydes på dansk.
Det forventes derfor, at den studerende kan læse og skrive tekster på dansk, samt læse tekster på engelsk og følge
undervisning på nordiske sprog.

1.4 Adg
Adgangskr
angskrav
av
Studerende, som mindst har bestået en af følgende uddannelser, kan optages på Master i Professionel Kommunikation
Bacheloruddannelser:
Indenfor humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige områder
Professionsbacheloruddannelser:
Indenfor humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige områder, eksempelvis: BA, HA, HD, BSc,
Sygeplejerske, journalist, folkeskolelære, pædagog, fysioterapeut og datalog.
Diplomuddannelser:
Indenfor medie- og kommunikation, journalistik, HR og ledelse, it og teknik, sundhed, pædagogik, økonomi og
markedsføring
Mellemlange videregående uddannelser:
Indenfor humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige områder, samt lange videregående uddannelser
inden for samme områder.
Jf. Masterbekendtgørelsens §9, stk. 4 kan universitetet godkende optagelse af ansøgere, der ikke opfylder de
uddannelsesmæssige betingelser, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige
forudsætninger, som kan sidestilles hermed.
Ansøgere skal endvidere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. For
at erhvervserfaringen kan godkendes som relevant, skal ansøgeren have konkret erfaring med elementer af
kommunikation

1.5 Normering og vvarighe
arighed
d
Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 års heltidsstudier. Uddannelsen udbydes efter reglerne om
deltidsuddannelse, og tilrettelægges så den kan følges ved siden af et almindeligt fuldtidsarbejde.
Undervisningsform:
Masteruddannelsen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem forelæsninger i relevante fagområder, projektarbejde,
workshop og netseminarer. Masteruddannelsen er netbaseret og en væsentlig del af studieaktiviteterne foregår på
nettet. Herunder netseminar, projektarbejde, vejledning mv. Undervisere og studerende mødes dog til 6
weekendseminarer om året.
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1.6 Studienæ
Studienævn
vn og censork
censorkorps
orps
Uddannelsen hører under Studienævn for Kommunikationsfagene og er tilknyttet censorkorpset for Kommunikation,
Journalistik og Performance design

2. Uddannelsens forl
forløb
øb
2.1 Uddannelsens opb
opbygning
ygning
Masteruddannelsen består af fire semestre, som hver rummer uddannelseselementer som er ECTS belagt og tilknyttet en
prøveform. Alle uddannelseselementer er obligatoriske.
Masteruddannelsen består af følgende semestre:
•

1. semester: Introduktion til kommunikation som fagfelt med særligt fokus på interpersonel og skriftlig
kommunikation i analoge og digitale medier

•

2. semester: Teoretisk, metodisk og empirisk arbejde med en kommunikationsproblematik gennem
problembaseret projektarbejde

•

3. semester: Kommunikation i organisationer: facilitering af processer

•

4. semester: Fordybelse i en specifik kommunikationsproblematik gennem arbejdet med
masterafhandlingen.

Uddannelsens semestre skal aflægges i ovennævnte rækkefølge.

2.2 Sk
Skematisk
ematisk opb
opbygning
ygning
Master
Masterafhandling
afhandling
(15 ECTS)

4. semester:

3. semester:

Or
Org
ganisationsk
anisationskommunikation
ommunikation
(5 ECTS)

Kommunikationsfagligt pr
projekt
ojekt
(15 ECTS)

2. semester:

1. semester:

Kommunikation i rrelationer
elationer me
med
d særligt henblik på
for
forandringspr
andringsprocesser
ocesser
(10 ECTS)

Intr
Introduktion
oduktion til fagfeltet
kommunikation
(5 ECTS)

Pr
Produktion
oduktion og anal
analyse
yse af anal
analog
og og digital K
Kommunikation
ommunikation
(10 ECTS)

2.3 FFørste
ørste semester

Formål
1. semester: Intr
Introduktion
oduktion til k
kommunikation
ommunikation som fagfelt me
med
d særlig fokus på mundtlig og skrif
skriftlig
tlig k
kommunikation
ommunikation i
anal
analog
oge
e og digital
digitale
e me
medier
dier
Semesteret har til formål at introducere til kommunikation som fagligt felt og til at producere og analysere tekster.
Der lægges vægt på:
• at give den studerende erfaring med at kommunikere i analoge og digitale medier og at analysere
kommunikation i disse
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• at give den studerende teoretiske, metodiske og praktiske forudsætninger for at planlægge, udforme og
facilitere kommunikationsopgaver- og processer, herunder mødeledelse
• at skabe rammer for, at den studerende reflekterer over egne kommunikationskompetencer og mål for faglig
udvikling og specialisering.
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
• Introduktion til fagfeltet kommunikation (5 ECTS)
• Produktion og analyse af analog og digital kommunikation (10 ECTS)

Titel

Intr
Introduktion
oduktion til fagfeltet k
kommunikation
ommunikation

Oversættelse af titel

Introduction to the academic field of communication

Seneste ændring

1. august 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Netseminar

ECTS-normering

5 ECTS

• Den studerende skal tilegne sig grundlæggende viden om og
overblik over forskellige perspektiver på arbejdet med
kommunikation i forhold til forskellige aktører, kontekster og
processer.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende skal vise en grundlæggende forståelse for
kommunikation som fagligt felt, samt betydning af teoretisk og
metodisk perspektiv for arbejdet med kommunikation
• Den studerende skal kunne reflektere kritisk over egen
kommunikation, såvel i forhold til de fremlagte
kommunikationsteorier som i forhold til egen deltagelse i
samarbejdet med medstuderende.

Overordnet indhold

Netseminaret introducerer den studerende til forskellige
kommunikationsfaglige traditioner og til at arbejde med interpersonel
kommunikation. Der er fokus på at forstå betydningen af teoretisk tilgang
for den viden, som produceres og på at kunne give og modtage feedback
i forhold til faglig og social praksis.

• Netseminar i administrativt nedsatte grupper
• Forelæsninger
• Selvorgansierende workshops

Undervisnings- og arbejdsform

Netseminaret indledes på et weekendseminar. Herefter arbejdes i
administrativt nedsatte grupper med 4-6 deltagere, som udarbejder
skriftlige opgaver og eventuelt giver respons til andre grupper.
Grupperne får også vejledning og respons fra netforløbets underviser,
som afslutter forløbet på det kommende weekendseminar.
Disse aktiviteter kvalificeres og understøttes af forelæsninger og
workshops. Det kan eksempelvis være forelæsninger, træning i
studieteknik, mundtlig og skriftlig kommunikation eller mødeledelse.

Prøveformer
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Pr
Prø
øveform
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 85 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere og få godkendt
minimum to opgaver (i grupper).
- Den studerende skal i forløbet deltage i feedback-sessioner.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 2.400 og
maksimum 7.200 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Pr
Produktion
oduktion og anal
analyse
yse af anal
analog
og og digital k
kommunikation
ommunikation

Oversættelse af titel

Production and analysis of analogue and digital communication

Seneste ændring

1. august2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Netseminar

ECTS-normering

10 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier
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• Den studerende skal opnå viden om problemer og muligheder
knyttet til skriftlig og visuel kommunikation i såvel analoge
som digitale medier og til forskellige samfundsmæssige aktører
• Den studerende skal kunne formidle kommunikationsfaglige
problemstillinger analogt og digitalt
• Den studerende skal kunne holde oplæg, give feedback og
facilitere kommunikationsprocesser
• Den studerende skal kunne vurdere, udvælge og argumentere
for valg af sproglige og/eller visuelle virkemidler, herunder
redegøre for kontekstuelle og relationelle forhold af betydning
for udformningen.
• Den studerende skal kunne analysere forskellige typer af
kommunikation med brug af de begreber, der er introduceret.
• Den studerende skal kunne identificere egne
kommunikationsfaglige kompetencer og læringsbehov og
strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

Overordnet indhold

Netseminaret introducerer den studerende til skriftlig og visuel
kommunikation. På seminaret arbejdes med, hvordan forskellige
skriftlige og visuelle virkemidler spiller sammen med den aktuelle
formidlingskontekst, målgruppe, afsender mv. i såvel analog som digital
kommunikation. Den studerende kommer hermed både til at analysere
og producere forskellige typer af kommunikation.

• Netseminar i administrativt nedsatte grupper
• Forelæsninger
• Selvorgansierende workshops

Undervisnings- og arbejdsform

Netseminaret indledes på et weekendseminar, hvor underviseren har
introduceret fagfeltet og angivet relevant litteratur, som enten skal være
læst før weekendseminaret eller undervejs i netseminaret. Netseminaret
foregår som gruppearbejde i administrativt nedsatte grupper med 4-6
deltagere. Undervejs i netseminaret udarbejdes 2-5 opgaver samt
eventuelt respons til andre grupper under vejledning af netforløbets
underviser.
Disse aktiviteter kvalificeres og understøttes af forelæsninger og
workshops. Det kan eksempelvis være forelæsninger, træning i
studieteknik, mundtlig og skriftlig kommunikation eller mødeledelse.

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i semestrets
forelæsninger og workshop.
Ved aktiv deltagelse forstås:

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

• 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 85 procent af
undervisningsgangene.
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Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
• Den studerende skal i forløbet deltage i 1 gruppeoplæg
(mundtlig).
Hvis den studerende ikke opfylder forudsætningerne, skal den
studerende aflevere en individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af
kursusansvarlig. Denne hjemmeopgaven skal have et omfang på
minimum 2.400 og maksimum 7.200 antal tegn inkl. mellemrum.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og helligdage.

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimum 12.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 24 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

2.4 Andet semester

Formål
2. semester: T
Te
eor
oretisk,
etisk, metodisk og empirisk arbejde me
med
d en k
kommunikationspr
ommunikationsprobl
oblematik
ematik g
gennem
ennem pr
probl
oblembaser
embaseret
et
pr
projektarbejde
ojektarbejde
Semesteret har til formål at give de studerende viden om koblinger mellem teori, metode og empiri, herunder en
forståelse for forskellige videnskabsteoretiske positioner, samt erfaring med selv at gennemføre et problemorienteret
kommunikationsfagligt projekt.
Der lægges vægt på:
• at den studerende får uddybede teoretiske, metodiske og praktiske forudsætninger for at kunne samarbejde
omkring et problemorienteret kommunikationsfagligt projekt
• at den studerende får erfaring med selvstændigt at planlægge, udforme/facilitere kommunikationsprodukter
og/eller -processer i en udvalgt kontekst til/med samfundsmæssige aktører, og reflektere over disse i
akademisk projektform.
Projektarbejdet understøttes af en række forelæsninger og workshop, som den studerende skal deltage i for at
kunne indstille sig til eksamen i projektet.
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
• Kommunikationsfagligt projekt (15 ECTS)
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Titel

Kommunikationsfagligt pr
projekt
ojekt

Oversættelse af titel

Project work: Communication project

Seneste ændring

1. august 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Den studerende skal opnå viden om sammenhænge mellem
valg af teoretisk og metodisk perspektiv og den viden, der
produceres, herunder egen position som vidensproducerende
og –kommunikerende.
• Den studerende skal - i samarbejde med andre - kunne
håndtere en kommunikationsproblemstilling med involvering af
berørte aktører. I arbejdet hermed skal den studerende kunne
argumentere for valgt og anvendelse af kommunikationsfaglige
teorier og metoder, som er blevet præsenteret i de
obligatoriske studieaktiviteter.
• Den studerende skal kunne planlægge, lede og evaluere en
proces, hvis mål er udarbejdelse af en rapport om en
kommunikationsfaglig problemstilling, hvor berørte aktører
involveres.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende skal kunne håndtere
kommunikationsprocesser, et tværfagligt samarbejde i grupper
og kunne identificere og reflektere over egne
kommunikationsfaglige kvalifikationer og læringsbehov.
• Den studerende skal kunne forstå og anvende forskellige
metoder og kunne reflektere over en analyses udsigelseskraft.
• Ved bedømmelse af projektarbejdet anvendes nedenstående
kriterier for fastsættelse af karakteren:
- kendskab til det faglige genstandsområde
- problemstillingens relevans for det faglige genstandsområde
- teorier og metoders relevans for problemstilling
- relevant brug af teorier og metoder
- samarbejde med aktører, berørt af problemstillingen
- produktion og analyse af empiri
- perspektivering af projektarbejdet
- strukturering og formidling

Overordnet indhold

Projekt om en selvvalgt kommunikationsproblemstilling som indebærer,
at de studerende får arbejdet med teoretiske, metodiske og praktiske
problematikker knyttet til at arbejde med kommunikation i en specifik
organisatorisk kontekst og/eller med specifikke sociale aktører.
Projektarbejdet skal give indsigt i udfordringer og muligheder ved
involvering af berørte aktører.

Undervisnings- og arbejdsform
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•
•
•
•

Projektarbejde i grupper
Vejledning
Forelæsninger
Selvorgansierende workshops

Projektet udarbejdes i grupper som får tildelt en vejleder. Undervejs i
projektforløbet undervises i videnskabsteori, teori og metode i relation til
problematikker, der opstår i projektarbejdet.
Disse aktiviteter kvalificeres og understøttes af forelæsninger og
workshops. Det kan eksempelvis være forelæsninger, træning i
studieteknik, mundtlig og skriftlig kommunikation eller mødeledelse.
Projektarbejdet afsluttes med en projektrapport.

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i semestrets
forelæsninger og workshop.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne
aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner,
processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedbacksessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 85 procent af
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 gruppeoplæg (mundtlig).
Alternativt skal den studerende aflevere en individuel skriftlig
hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig. Denne hjemmeopgaven skal
have et omfang på minimum 2.400 og maksimum 7.200 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt.
weekend og helligdage.

Pr
Prø
øveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt eventuelt supplerende materiale. I prøven
indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er
relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert
individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til
5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem de
studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
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 eventuelt supplerende materiale og den
enkelte studerendes mundtlige præstation.
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Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 60.000 og maksimum 84.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 72.000 og maksimum 96.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 84.000 og maksimum 108.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 96.000 og maksimum 120.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 108.000 og maksimum 132.000 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.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Powerpoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

2.5 T
Trredje semester

Formål
3. semester: K
Kommunikation
ommunikation i or
org
ganisationer - facilitering af pr
processer
ocesser
Semesteret har til formål er at give den studerende mere dybdegående viden om kommunikation og forandring i
organisationer.
Der lægges vægt på:
• at introducere teoretisk, metodisk og praktisk til at arbejde med dialog og forandring i organisationer
• at de studerende gennem arbejdet med at planlægge og facilitere en proces i en organisation får en analytisk
og praktisk forståelse af, hvordan man kan arbejde med forandring i organisationer.
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
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• Organisationskommunikation (5 ECTS)
• Kommunikation i relationer med særligt henblik på forandringsprocesser (10 ECTS)

Titel

Or
Org
ganisationsk
anisationskommunikation
ommunikation

Oversættelse af titel

Organizational communication

Seneste ændring

1. august 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Netseminar

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

Overordnet indhold

• Den studerende skal opnå viden om kommunikation som
konstituerende i organisationer og indsigt i metoder til analyse
af kommunikation i organisationer.
• Den studerende skal kunne anvende organisationsteori til at
forstå komplekse og uforudsigelige
kommunikationsproblemstillinger i en organisatorisk kontekst.

Netseminaret introducerer til, hvordan kommunikation konstituerer
organisationer.

• Netseminar i administrativt nedsatte grupper
• Forelæsninger
• Selvorgansierende workshops

Undervisnings- og arbejdsform

Netseminaret indledes på et weekendseminar. Herefter arbejdes i
administrativt nedsatte grupper med 4-6 deltagere, som udarbejder
skriftlige opgaver og eventuelt giver respons til andre grupper.
Grupperne får også vejledning og respons fra netforløbets underviser.
Disse aktiviteter kvalificeres og understøttes af forelæsninger og
workshops. Det kan eksempelvis være forelæsninger, træning i
studieteknik, mundtlig og skriftlig kommunikation eller mødeledelse.

Pr
Prø
øveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.

Prøveformer

Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 85 procent af
undervisningsgangene.
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Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere og få godkendt
minimum to opgaver (i grupper).
- Den studerende skal i forløbet deltage i feedback-sessioner.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Ompr
Omprø
øve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 2.400 og
maksimum 7.200 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Kommunikation i rrelationer
elationer me
med
d særligt henblik på
for
forandringspr
andringsprocesser
ocesser

Oversættelse af titel

Communication in relations with special emphasis on processes of
transformation

Seneste ændring

1. august 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Netseminar

ECTS-normering

10 ECTS

• Den studerende skal opnå viden om forståelser af dialog,
samarbejde, emergens og facilitering med henblik på at kunne
udarbejde en kommunikationsplan for en proces i en
organisation.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende skal kunne vurdere og analysere præmisserne
for kommunikation samt kunne udvælge og anvende metoder
og teorier, som er relevante i forhold til kontekst og mål med
kommunikationen.
• Den studerende skal kunne facilitere arbejdet med
kommunikation, herunder kunne igangsætte og lede et
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tværfagligt samarbejde i grupper, samt kunne reflektere over
egen position og handlinger i sådanne processer.
• Den studerende skal tilegne sig viden om metoder til
facilitering af processer i organisationer
• Den studerende skal kunne forstå, facilitere og analysere
samskabende processer

Overordnet indhold

Netseminaret fokuserer på, hvordan man kan arbejde kommunikativt
med forandring, og hvordan man kan facilitere processer i organisationer.
Med afsæt i det foregående netseminar om organisationskommunikation,
arbejdes der i dette netseminar med at udvikle en
kommunikationsproces som afprøves og evalueres i sidste del af
netseminaret.

• Netseminar i administrativt nedsatte grupper
• Forelæsninger
• Selvorgansierende workshops

Undervisnings- og arbejdsform

Netseminaret indledes på et weekendseminar. Herefter arbejdes i
administrativt nedsatte grupper med 4-6 deltagere, som udarbejder
skriftlige opgaver og eventuelt giver respons til andre grupper.
Grupperne får også vejledning og respons fra netforløbets underviser.
Disse aktiviteter kvalificeres og understøttes af forelæsninger og
workshops. Det kan eksempelvis være forelæsninger, træning i
studieteknik, mundtlig og skriftlig kommunikation eller mødeledelse.

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i semestrets
forelæsninger og workshop.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne
aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner,
processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedbacksessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 85 procent af
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 gruppeoplæg (mundtlig).
Alternativt skal den studerende aflevere en individuel skriftlig
hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig. Denne hjemmeopgaven skal
have et omfang på minimum 2.400 og maksimum 7.200 antal tegn inkl.
mellemrum. Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt.
weekend og helligdage.

Prøveformer

Pr
Prø
øveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
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Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 9.600 og
maksimum 12.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 24 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

2.6 Fjer
Fjerde
de semester

Formål
4. semester: FFor
ordybelse
dybelse i en spe
specifik
cifik k
kommunikationspr
ommunikationsprobl
oblematik
ematik g
gennem
ennem pr
probl
oblembaser
embaseret
et pr
projektarbejde
ojektarbejde
På 4. semester skriver den studerende en masterafhandling, som afslutter uddannelsen.
Der lægges vægt på:
• at den studerende på grundlag af videnskabelige teorier og med anvendelse af videnskabelige metoder
arbejder med en selvvalgt, men af vejlederen godkendt, kommunikationsfaglig problemstilling
• at den studerende opnår og formidler en dybdegående viden om de teoretiske, metodiske og praktiske
problematikker, der er knyttet til den valgte problemstilling
• at den studerende i masterprojektet dokumenterer, at der er arbejdet med et væsentligt element af
kommunikationsfaglig praksis, fx facilitering af en proces eller udvikling af et kommunikationsprodukt. Den
studerende skal herigennem demonstrere kvalifikationer i forhold til at kunne samarbejde om at håndtere et
større akademisk projekt, herunder at argumentere for valg og reflektere over konsekvenser af disse for den
frembragte viden.
Projektarbejdet understøttes af en række forelæsninger og workshops, som den studerende skal deltage i for at
kunne indstille sig til eksamen i masterafhandlingen.
Uddannelsesel
Uddannelseselementer
ementer
• Masterprojekt (15 ECTS)

Titel

Masterpr
Masterprojekt
ojekt

Oversættelse af titel

Master thesis

Seneste ændring

1. august 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Masterafhandling
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ECTS-normering

15 ECTS

• Den studerende skal kunne håndtere dybdegående viden om
teoretiske, metodiske og praktiske
kommunikationsproblematikker relateret til organisationer og/
eller individuelle aktører.
• Den studerende skal kunne dokumentere færdigheder i at
bedømme og anvende videnskabelige teorier og metoder under
arbejdet med en afgrænset kommunikationsfaglig
problemstilling i masterprojektet.
• Den studerende skal kunne håndtere projektstyring i forhold til
masterafhandlingen og kunne reflektere over denne i et
kommunikationsteoretisk perpektiv.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Den studerende skal selvstændigt kunne koble indholdet i de
afholdte forelæsninger og workshops til de teorier og metoder,
der i øvrigt er en del af obligatorisk pensum.
• På grundlag af de selvorganiserede aktiviteter skal den
studerende kunne identificere egne kommunikationsfaglige
kompetencer og læringsbehov.
• Ved bedømmelse af projektarbejdet anvendes nedenstående
kriterier for fastsættelse af karakteren:
- kendskab til det faglige genstandsområde
- problemstillingens relevans for det faglige genstandsområde
- teorier og metoders relevans for problemstilling
- relevant brug af teorier og metoder
- samarbejde med aktører, berørt af problemstillingen
- produktion og analyse af empiri
- perspektivering af projektarbejdet
- strukturering og formidling

Overordnet indhold

Masterprojekt om en selvvalgt kommunikationsproblemstilling, som gør,
at den studerende får arbejdet med teoretiske, metodiske og praktiske
problematikker knyttet til at arbejde med kommunikation i en specifik
organisatorisk kontekst eller med specifikke sociale aktører.

•
•
•
•

Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejde
Vejledning
Forelæsninger
Selvorgansierende workshops

Projektarbejdet kvalificeres og understøttes af forelæsninger og
workshops. Det kan eksempelvis være forelæsninger, mundtlig og skriftlig
kommunikation eller mødeledelse.
Projektarbejdet afsluttes med en masterafhandling. Masterafhandlingen
skal forsynes med to resuméer: Et dansk resume, som kan lægges på
MPK´s hjemmeside og et engelsk resume. Begge skrives i afhandlingen og
skal hver især være på max 1.200 tegn inkl. mellemrum. Valg af et andet
sprog end engelsk skal godkendes af vejlederen.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i semestrets
forelæsninger og workshop.
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Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen forbundne
aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-ekskursioner,
processtudiegrupper, arbejdskonferencer, supervisionsgrupper, feedbacksessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 85 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 gruppeoplæg (mundtlig).
Alternativt skal den studerende aflevere en individuel skriftlig
hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig. Denne hjemmeopgaven skal
have et omfang på minimum 2.400 og maksimum 7.200 antal tegn inkl.
mellemrum.Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt.
weekend og helligdage.

Pr
Prø
øveform
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
masterafhandling og eventuelt supplerende materiale. I prøven
indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er
relevant for problematikken belyst i masterafhandlingen. 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.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapporten.
Masterprojektet udarbejdes normalt i grupper, men den
studerende har ret til at arbejde individuelt. Den mundtlige
prøve er en individuel prøve for studerende, der har udarbejdet
masterafhandlingen alene eller har anmodet om individuel
prøve. Øvrige prøver afholdes som gruppeprøver.
Prøveformer

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
masterafhandlingen og den enkelte studerendes mundtlige
præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
masterafhandlingen og den mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for masterafhandlingen er:
For 1 studerende minimum 72.000 og maksimum 108.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 96.000 og maksimum 132.000 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 103.200 og maksimum 139.200 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 110.400 og maksimum 146.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
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Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Masterprojektet skal forsynes med et resumé på engelsk.
Resumeet indgår i bedømmelsen med vægten 10 procent.
Masterafhandlinger skrevet på dansk, norsk eller svensk skal
forsynes med et resumé på engelsk. Masterafhandlinger skrevet
på et fremmedsprog (bortset svensk og norsk) kan forsynes med
et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Egne noter og computer uden
internetadgang.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.

3. Gener
Generell
elle
e 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.
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3.2 Særlig
Særlige
e pr
prø
øvevilkår
Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til
studerende med et andet modersmål end 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.

3.3 Andr
Andre
e bestemmelser
Generelle bestemmelser vedr. tilmelding, eksamen, prøver og anden bedømmelse findes i universitetets Fælles
uddannelsesregler, Eksamensbekendtgørelsen og Karakterskalabekendtgørelsen mv...

4. Dispensation og klag
klageadg
eadgang
ang
4.1 Dispensation
Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er
fastsat af studienævnet.

4.2 Klag
Klageadg
eadgang
ang
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.
Rektors afgørelse af retlige spørgsmål kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

5. Godk
Godkendelse
endelse
5.1 Godk
Godkendt
endt af studienæ
studienævnet
vnet
Studienævn for Kommunikationsfagene den
28. februar 2019
.
Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

5.2 Ov
Over
erg
gangsr
angsregl
egler
er
5.3 Godk
Godkendt
endt af rrektor
ektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
24. marts 2020
.
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