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Din specialeproces indledes med, at du skal beslutte dig for et emne samt udarbejde et 

udkast til en foreløbig problemformulering. Derefter kan du kontakte en underviser eller 

forsker inden for det fagområde, du har valgt, med henblik på, at denne kan vejlede dig i 

forbindelse med opgaveskrivningen.  

 
Før 1. december skal du registrere dit speciales foreløbige titel samt problemformulering i 

webformularen på din studieportal. Her har du også mulighed for at ønske en vejleder. Herefter 

foretager studiekoordinatoren den endelige tildeling af vejledere. 

 

Din tildelte vejleder skal godkende din titel og problemformulering og vil fungere som en slags 

konsulent, mens du udarbejder dit speciale. Vejlederen står også for gennemførslen af din 

mundtlige eksamen på baggrund af dit speciale.  

 

Nedenfor finder du en oversigt over mulige vejledere på ITKO samt deres faglige ekspertise. 

Bemærk at listen ikke er udtømmende – man kan ønske vejleder blandt alle undervisere/forskere 

på BTECH.  

 
 

NAVN OG E-MAIL FAGOMRÅDER 

Agnieszka Radziwon 

agra@btech.au.dk  
• Digital transformation 

• Digitale platforme 

• Innovationsøkosystemer 

• Dataejerskab og portabilitet 

Annabeth Aagaard 

aaa@btech.au.dk  

• Digital forretningsudvikling 

• Innovation 

• Entrepreneurship 

Anne Gammelgaard 

Ballantyne 

anne@btech.au.dk  

 
 
 
 
 
 
 

• Digital kommunikation 

• Corporate communication 

• Miljø- og klimakommunikation 

• Brugerperspektiver på digital datavisualisering 

Christian Tang Lystbæk 

ChristianL@btech.au.dk 

 

• Ledelse og organisering, inkl. digital ledelse og 
organisering 
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gitj@btech.au.dk  

• Digitalisering: behov, implementering og gevinster 

• It-drevet innovation og organisationsforandring 

• (Ledelse af) agil transformation 

  
Jean-Paul de Cros 

Peronard 

jeanpaul@btech.au.dk  

• Organisatorisk kommunikation 

• Interorganisatorisk kommunikation 

• Semiotik på hjemmesider 

Lars Bækgaard 

larsb@btech.au.dk  

• Design af digitale løsninger i virksomheder 

• Digital transformation 

• Digital innovation 

Lasse Steenbock 

Vestergaard 

lsv@btech.au.dk  

• Internet of Things 

• Smart Cities 

• Programmering/softwareudvikling (inkl. databaser) 

• Systemudvikling 

Maja Due Kadenic 

maja@btech.au.dk  
• Projektledelse  

• Agile transformationer i organisationer  

• Agil softwareudvikling med fokus på processen  

  
Torben Andersen 

toa@btech.au.dk  
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udlandsophold. 

• Organisation 

• Ledelse 

• HRM 
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Madsen 

m.engsig@btech.au.dk  

• Datadrevet forretningsudvikling 

• Organisation 

• Ledelse 
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