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AARHUS 
UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 

Til kommende studerende på cand.it. ITKO-uddannelsen 

Information om studiestart m.v. 

Kære studerende  
 
Du får dette brev, da er optaget eller betinget optaget på cand.it. ITKO. Brevet inde-
holder vigtig information om studiestarten og første semester, og jeg vil anbefale, at 
du giver dig tid til at læse det og kvittere for modtagelsen straks. (Bekræft modtagel-
sen ved at svare tilbage på mailen.) 
 
Cand.it. ITKO begynder med to dages obligatorisk teambuilding:  
 

Mandag d. 28. august kl. 9.00 
bygning 2628, M-bygningen, auditorium M1 

Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V 
 

Tirsdag d. 29. august kl. 9.00 foregår undervisningen i Fuglesangssalen (aulaen) på 
Fuglesangs Allé 4. Bemærk altså, at det er to forskellige lokationer de to første dage i 
uge 35. Begge dage undervises til senest 17.00.  
 
Disse to dages obligatorisk teambuilding skal give dig og dine medstuderende ind-
sigt i og erfaringer med at indgå i teamwork. Underviser René de Paoli og hans med-
underviser vil blandt andet introducere jer til en række værktøjer og udvikle jeres 
færdigheder i at håndtere den dynamik og de udfordringer, der kan opstå, når I ar-
bejder i teams og er involveret i projektarbejde, som jo er en central del af undervis-
ningen på ITKO-studiet, og som I vil få brug for i jeres kommende job.  
 
Medbring venligst skriveredskaber og en blok til teambuildingdagene. Speciel på-
klædning er ikke nødvendig. 
 
Er man forhindret i at deltage, skal man give sekretær Karin Hørup besked snarest 
muligt. Manglende deltagelse erstattes af udarbejdelsen af en teoretisk opgave om 
teambuilding og personlighedstyper.  
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Detaljeret program for dagene meddeles mandag d. 28. august, men jeg kan allerede 
nu oplyse, at der er programlagte og obligatoriske aktiviteter fra kl. 9.00 – senest 
17.00 mandag og tirsdag i uge 35.  
 
Onsdag, torsdag og fredag er der yderligere introduktion til dit uddannelsessted. In-
troduktionen arrangeres af Studenterlauget, og den er både for studerende, som har 
taget deres bacheloruddannelse på Aarhus BSS og for dem, som kommer fra andre 
universiteter eller fakulteter. Program for disse dage kan du se på: 
https://studenterlauget.dk/intro-week/master-students/   
 
Computer 
Det forventes, at man ved studiestart er i besiddelse af en bærbar computer.  
 
På din computer skal du gerne kunne installere et program, som hedder BlueJ, og 
som skal bruges i faget Programmering. Se evt. http://bluej.org/ for information om, 
hvorvidt din computer kan håndtere BlueJ. De fleste computere kan, dog ikke 
Chromebooks eller lign.  
 
Skema 
For oplysninger om skema henvises til Studieportal Erhvervsøkonomi   
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/undervisning/timeplaner/ 
Når alle nye studerende er indskrevet i diverse systemer, kan du se din personlige time-
plan, men indtil det er sket, er det måske lettest at søge på de enkelte kurser/fag eller he-
le holdets skema (holdnavn: BSS - CM - Cand.it. - ITKO - 1. semester).  Bemærk, at der 
stadig kan komme ændringer.  
 
Foreløbig kan jeg oplyse, at der undervises i suppleringsfagene i uge 36-40. Af dit op-
tagelsessvar kan du se, hvilke suppleringsfag du skal følge. Eksamen i suppleringsfag 
afholdes i uge 41 og 42. I uge 43-47 er der undervisning i de obligatoriske fag, Pro-
grammering fortsætter dog til uge 50. I slutningen af november eller begyndelsen af 
december begynder eksamensprojektperioden, men mere om dette senere. 
 
Holdopdeling 
Jeres årgang bliver i visse fag opdelt i hold, som skal have øvelsestimer hver for sig 
men forelæsninger samlet. Denne holdopdeling vil fremgå af undervisningsplatfor-
men Blackboard under de enkelte fag. Adgangsoplysninger til Blackboard skulle blive 
udsendt i løbet af august. 
 
Litteratur 
Litteratur til suppleringsfagene og de fleste obligatoriske fag fremgår af oversigten al-
lernederst. Du skal selvfølgelig kun anskaffe bøger til de suppleringsfag, som du skal 
have. Bemærk derudover, at studerende med en it-bachelor ikke skal følge Program-
mering men i stedet Produktudvikling og innovationsledelse. 
 

https://studenterlauget.dk/intro-week/master-students/
http://bluej.org/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/undervisning/timeplaner/


 
 

    

Side 3/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 

Spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål om teambuilding, undervisningen generelt, eller hvis du bliver 
forhindret i at deltage i de obligatoriske teambuildingaktiviteter, skal du straks give 
besked til sekretær Karin Hørup (kah@mgmt.au.dk). Udeblivelse pga. sygdom skal 
du dokumentere ved lægeerklæring. 
 
Hvis du har spørgsmål ang. optagelse, fritagelse for suppleringskurser eller indsen-
delse af diverse dokumenter og bilag, skal du skrive til: kandidat@au.dk.   
 
Hvis du ikke ønsker din studieplads, skal du sige nej tak ved at skrive til kandi-
dat@au.dk.  
 
Yderligere informationer om studiestart, herunder en meget informativ tjekliste, fin-
des på: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/businessadm/studiestart/  
 
Da det har stor betydning for en god start på studiet, at man har fået de 
indledende informationer, bedes du bekræfte senest d. 8. august, at den-
ne meddelelse er modtaget. Venligst bibehold e-mailens emne, når du bekræfter. 
 
Vi glæder os til at se dig d. 28. august . 
 
Venlig hilsen  
 
studiekoordinator Sune Dueholm Müller og sekretær Karin Hørup 
 
PS: Sekretæren har ferie 12.-30. juli. 
 
 
 
BILAG: Litteraturliste 
 
 
 

mailto:kah@mgmt.au.dk
mailto:kandidat@au.dk
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Litteratur  
Cand.it. ITKO 1. semester 2017 
Business and Social Sciences, Aarhus Universitet 
 
Vi anbefaler at købe bøgerne i BSS Books http://www.bssbooks.dk/da/ til fordelagtige 
studenterpriser. 
 
Fag og fagnr. Titel Underviser 
Erhvervsøkonomi 
4520120001 

Management Accounting for Decision Makers 
with MyAccountingLab, 8/E. Peter Atrill, 
University of Plymouth Business School, and 
Eddie McLaney. Pearson. 
 
ISBN-10: 1292072539  
ISBN-13: 9781292072531©2015 

Maria Festila 
 
NB: undervisning og 
eksamen foregår på 
engelsk 

Systemarkitektur 
4520120005  

J. Glenn Brookshear 2015. “Computer 
Science: An Overview”, 12/E (Global Ed.) 
Pearson. 
ISBN-10: 1292061162 ISBN-13: 
9781292061160 

Jørn Rasmussen  

  
Marketing 
4520120009  

Freytag, P. et al. (2009). Marketing – en 
introduktion. Syddansk Universitetsforlag 

Birger Boutrup Jensen 

Organisation 4520120003  Sinding et al. 2014. Organisational Behaviour. 
Fifth edition. McGraw-Hill 
ISBN 9780077154615 

Jørn Flohr 

It-baseret kommunikation  
4520820004 

Samling af artikler 
 

Lars Haahr 

Teambuilding og teamwork  
4520820001 

Michael A. West 2014. Teamwork. 4. udgave. 
Dansk Psykologisk Forlag 

René de Paoli 
Gitte de Paoli 

Grupper - om kollektivets bevidste og 
ubevidste dynamikker. 
Åse Høgsbro Lading & Bent Aage Jørgensen 
(Red.) 
Frydenslund 2010 

 

Programmering  
450162U003 

Objects First with Java - A Practical 
Introduction Using BlueJ and Java. 
David J. Barnes og Michael Kölling, 6. edition, 
Pearson Education, 2016,  

ISBN 9781292159041 
 

Morten Djernæs Bech 

Produktudvikling og 
innovationsledelse 
450162U007  
NB: Kun for studerende med 
en bachelor inden for IT 

New Products Management  
11 Ed. 2015 
Merle Crawford og Anthony Di Benedetto 
McGraw Hill 
ISBN 9781259254345 
   

Michela Beretta 
 
NB: undervisning og 
eksamen foregår på 
engelsk 
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