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Forord 
 
Velkommen til Kandidatuddannel-
sen i virksomhedskommunikation 
ved Handelshøjskolen i Århus. Kan-
didatuddannelsen udbydes med 
hjemmel i Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse om bachelor- og 
kandidatuddannelser ved universite-
terne, nr. 338 af 06/05/2004. Det er 
en to-årig uddannelse, hvori indgår 
en specialeafhandling. 
Formålet med uddannelsen er: 
• At udbygge den studerendes teo-

retiske og praktiske kendskab til 
og færdigheder inden for virk-
somhedskommunikation, hvor-
ved forstås alle de former for 
kommunikation, hvor private el-
ler offentlige virksomheder, or-
ganisationer og institutioner som 
afsender, som modtager eller 
som omtalt. 

• At kvalificere den studerende til 
alene og/eller i samarbejde med 

andre at varetage relevante er-
hvervsfunktioner inden for virk-
somhedskommunikation på et 
strategisk og/eller operationelt 
plan i private eller offentlige 
virksomheder, organisationer og 
institutioner på baggrund af de 
erhvervede kundskaber og fær-
digheder. 

• At kvalificere den studerende til 
at udføre og deltage i videnska-
beligt arbejde. 

Ansvaret for uddannelsens tilrette-
læggelse, indhold og gennemførlig-
hed ligger hos Kandidatstudienæv-
net for Sprog og Erhvervskommuni-
kation, der ligeledes har ansvaret for 
undervisningens lødighed og faglige 
dækning. 
 
Kandidatstudienævnet for Sprog og 
Erhvervskommunikation, juni 2005 



   Studievejledning  

 5 

Præsentation af studieorienterende materiale 
 
Kandidatstudienævnet for Sprog og 
Erhvervskommunikation forvalter 
bl.a. sit ansvar for uddannelsen 
igennem offentliggørelsen af studie-
orienterende materiale af forskellig 
art, som du skal bruge i forbindelse 
med planlægningen og gennemførel-
sen af dit studium. Det drejer sig 
især om: 
 
en studieordning  
en studievejledning  
et fagkatalog 
 
Studieordningen er dit juridiske do-
kument, det dokument, der beskri-
ver, de prøver, uddannelsen  

består af samt de faglige krav, du 
skal kunne opfylde for at bestå dem. 
Studieordningen er aftrykt bagest i 
Studiehåndbogen. 
 
Studievejledningen beskriver de for-
skellige fag på studiet samt en række 
indholdsmæssige og praktiske for-
hold omkring studiet. 
 
Fagkataloget kan findes på Cam-
pusNet. CampusNet er Handelshøj-
skolens webbasede og interaktive 
kommunikationsværktøj. I Fagkata-
loget på CampusNet kan du finde de 
fag, der udbydes på uddannelsen.
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Præsentation af administrationen 
 
Du vil i mange sammenhænge 
komme i kontakt med skolens admi-
nistration. De væsentligste afdelin-
ger fra et studiemæssigt synspunkt 
er nævnt nedenfor: 
 
Studieadministrationen  
(B-fløjen) tager sig af optagelse, ek-
samenstilmelding m.v. 
 
Studievejledningen, Sprog  
(B-fløjen) rådgiver om optagelse, 
tilrettelæggelse af studiet, dispensa-
tionsansøgninger m.v. samt modta-
ger dispensationsansøgninger og 
eksamensklager. Studielederen, som 
har kontor i L-bygningen, kan evt. 
også kontaktes. 
 
Ledelsessekretariatet (K-byg-
ningen) modtager bl.a. sager til be-
handling af dekanen og studienæv-
net. 
 
Planlægningskontoret (forhallen) 
udarbejder primært time- og eksa-
mensplaner, kommunikerer  

 
aflysninger og erstatningstimer ud 
og står for booking af undervis-
ningslokaler. 
 
Stipendiekontoret (B-fløjen) be-
handler ansøgninger til Statens Ud-
dannelsesstøtte. 
 
Sekretariatet for sprog og er-
hvervskommunikation (L-byg-
ningen) formidler bl.a. kontakt til 
den enkelte underviser. 
 
Det Internationale Kontor  
(B-fløjen) oplyser bl.a. om udveks-
lingsmuligheder. 
 
Studienævnet er ansvarlig for kan-
didatuddannelsen. Studienævnet be-
står af  lærerrepræsentanter og stu-
denterrepræsentanter. Én af lærerre-
præsentanterne er valgt studie-
nævnsformand. Studienævnet væl-
ger af sin midte en næstformand 
blandt de studerende.
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Generelt om kandidatuddannelsen i virksomheds-
kommunikation 
 
Kandidatuddannelsen i virksom-
hedskommunikation er en uddannel-
se, hvor der er fokus på den strategi-
ske ledelse af kommunikationspro-
cesser. 
 
I de to første semestre skal du følge 
fag om corporate communication, 
eksterne og interne interessenter el-
ler stakeholdere og strategisk ledel-
se, som er fælles for alle studerende 
på uddannelsen. Disse to semestre 
udgør fundamentet for det, som skal 
foregå i resten af uddannelsen.  
 
I hvert af de to første semestre skal 
du også vælge et valgfag. Det kan 
være et af de valgfag, som udbydes 
på kandidatuddannelsen, men det 
kan også være et valgfag om f.eks. et 
erhvervsøkonomisk eller erhvervs-
sprogligt emne, som udbydes på en 
anden kandidatuddannelse på Han-
delshøjskolen i Århus eller på en 
helt anden læreanstalt. 
 
I det tredje semester skal du vælge 
en profil mellem følgende tre profi-
ler:  

Profil Integreret Markedskom-
munikation og PR 
Formålet med profilen er at kvalifi-
cere dig til at varetage kommunika-
tionsopgaver af ledelsesmæssig ka-
rakter inden for private virksomhe-
ders integrerede markedskommuni-
kation og public relations under ind-
dragelse af nye tilgange og metoder 
som f.eks. livsstilsanalyser, trend 
management og oplevelsesmarke-
ting. Denne profil ligger i direkte 
forlængelse af de to første semestre 
på studiet, men der vil i højere grad 
være fokus på ledelse af kommuni-
kationsprocesser inden for markeds-
føring og markedskommunikation. 
 
Profil Turismekommunikation 
Formålet med profilen er at kvalifi-
cere dig til at varetage kommunika-
tionsopgaver af ledelsesmæssig ka-
rakter inden for både den private og 
den offentlige turist-branche. Du får 
bl.a. indsigt i service management, 
place eller destination branding, til-
rettelæggelse og udførelse af turis-
mekommunikation, lovgivning på 
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området, typer af turisme og turister 
samt turismens sociokulturelle, øko-
nomiske og politiske udvikling. 
 
Profil Offentlig Kommunikation 
Formålet med profilen er at kvalifi-
cere dig til at varetage kommunika-
tionsopgaver af ledelsesmæssig ka-
rakter inden for den offentlige sek-
tor, hvad enten der er tale om stat, 
amter, kommunikationer eller of-
fentlige virksomheder. Du får bl.a. 
indsigt i new public management, 
branding af byer og kommuner, lov-
givning på området samt kommuni-
kation til og mellem borgere, em-
bedsmænd og politikere. 
 
Du skal vælge en hel profil. Du kan 
med andre ord ikke blande uddan-
nelseselementer eller eksaminer fra 
to eller tre profiler. 
Man kan som studerende vælge at 
tage et praktikophold på min. 8 uger 
i eller uden for Danmark i forbindel-
se med hver af de tre profiler. Du er 
selv ansvarlig for at finde den på-
gældende virksomhed, organisation 
eller institution.  
 
I det fjerde og sidste semester af 
studiet skal du skrive din speciale-
afhandling. Du vælger selv det em-

ne, som du vil skrive om, men det 
skal ligge inden for en af studiets 
discipliner. 
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Studiets opbygning 
 
Kandidatuddannelsen i virksom-
hedskommunikation omfatter ni 
prøver inklusive specialeafhandlin-
gen. Seks af de ni prøver ligger in-
den for en såkaldt basisdel, som er 
fælles for alle studerende på uddan-

nelsen. To af de ni prøver ligger in-
den for den såkaldte profileringsdel. 
Endelig er der specialeafhandlingen, 
som er obligatorisk for alle stude-
rende.

 
Nedenstående figur giver et overblik over uddannelsens struktur.  
Basisdel 
 
Corporate communication 
Strategisk ledelse 
Valgfag 
 
 
Profileringsdel 
 

Profil Integreret Markedskommunikation og 
Public Relations 

 
Profil Turismekommunikation 

 
 

Profil Offentlig Kommunikation 
 

 
 
 
Speciale 
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Prøveformer 

Der er fem forskellige prøvetyper 

knyttet til uddannelsen: 

 
a) En mundtlig prøve, der er bunden, 
og hvor du eksamineres mundtligt i 
et pensum 
b) Skriftlig hjemmeopgave, der er fri 
eller bunden, og hvor du udarbejder 
en skriftlig opgave 
c) Projektrapport med mundtligt for-
svar, der er fri, og hvor du udarbej-
der en skriftlig opgave, som derefter 
forsvares mundtligt 
d) Løbende evaluering (fri eller 
bunden), hvor du bedømmes på ak-
tiv og regelmæssig deltagelse i un-
dervisningen (min. 80%) samt bliver 
bedømt på en eller flere skriftlige 
og/eller mundtlige opgaver 
e) Specialeafhandling med mundtligt 
forsvar 
 
Specialeafhandling 
Formålet med specialeafhandlingen 
er at give dig lejlighed til selvstæn-
digt og på basis af videnskabelig 
metode og teori at arbejde med et 
afgrænset emne inden for studiers 
discipliner. 
 

Specialeafhandlingen er et selvstæn-
digt, skriftligt arbejde på 50-80 nor-
malsider à 2.200 tegn (ekskl. blank-
tegn). Specialeafhandlingen affattes 
på dansk. Tilladelse til at overskride 
det maksimale omfang gives af spe-
cialevejlederen på basis af motiveret 
ansøgning. Emnet skal godkendes af 
Undervisningsgruppe Kommunika-
tion (undervisningsgruppens under-
visningskoordinator), som sørger for 
den nødvendige vejledning. 
 
Specialet kan udarbejdes som grup-
pespeciale under forudsætning af, at 
hver enkelt studerendes bidrag tyde-
ligt kan identificeres. 
 
Der er knyttet et mundtligt forsvar til 
specialeafhandlingen. 
 
Specialeafhandlingen afleveres på 
Studieadministrationen. 
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E-learning 
 
E-learning, dvs. IT-støttet undervis-
ning og læring, bliver i større og 
større grad en integreret del af studi-
erne på Fakultetssekretariatet for 
Sprog og Erhvervskommunikation. 
Kommunikationen mellem admini-
stration og studerende, mellem stu-
derende og undervisere og mellem 
de studerende indbyrdes er i vid ud-
strækning IT-baseret. På mange kur-
ser understøttes selve læringen også 
af informations- og kommunikati-
onsteknologien.   
 
I Learning Resource Centret (LRC) 
i D-fløjen er der ca. 70 computer-
arbejdspladser til rådighed for alle 
studerende. Vi anbefaler, at du selv 
anskaffer dig en computer, gerne 
med netadgang, til brug derhjemme, 
men ønsker du udelukkende at ar-
bejde med maskiner på Handels-
højskolen, er der også mulighed for 
det, for du kan få adgang til LRC 
døgnet rundt.  
 
Vi forventer, at du er fortrolig med 
Microsoft Office-programmerne, 
især WORD, og at du har kendskab 
til Internettet, dvs. at du kan surfe,  

 
sende e-mails (med attachments), 
downloade osv.  
 
Til gengæld kan du forvente, at un-
derviserne aktivt inddrager IT i un-
dervisningen. Alle benytter Cam-
pusNet, og der vil til mange kurser 
være oprettet en hjemmeside. På en 
del kurser arbejdes der desuden med  
skriveproces, og til det formål benyt-
tes elektronisk aflevering og korrek-
tion via programmet MARKIN, der 
giver en helt ny form for struktureret 
feed-back til dig. 
 
Internettet er en naturlig bestanddel i 
informationssøgningen på snart sagt 
alle kurser, og projekter eller semi-
naropgaver kan som oftest fremlæg-
ges som PowerPoint præsentationer 
eller hjemmesider. Programmer ud 
over de nævnte introduceres der til 
enten via webkurser eller via egent-
lige brugerkurser.  
 
Via Internettet eller Bibliotekets 
hjemmesidefinder du et link til 
METROEN - den informations-
platform, som Handelshøjskolens 
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Bibliotek har udarbejdet og vedlige-
holder. Her finder du elektroniske 
ordbøger, diverse andre opslagsvær-
ker, informationer om strategier for 
websøgning og kvalitetsvurdering af 
webressourcer, studiehjælp og meget 
meget mere. Handelshøjskolens Bib-
liotek og Fakultetssekretariatet for 
Sprog og Erhvervskommunikation 
samarbejder intenst på mange områ-
der og udvikler løbende nye lærings- 
og videndelingkoncepter, som du vil 
kunne drage nytte af både i dit stu-
dium og senere, når du er i arbejde. 
 
Til LRC er der knyttet et team af 
supportere, der bl.a. har til opgave at 
bistå med den bedst mulige udnyt-
telse af sprogteknologiens potentia-
le.  
 
Via Internettet eller Handelshøjsko-
lens hjemmeside finder du links til 
underviseres hjemmesider og til for-
skellige praktiske informationer.  
E-learning er et redskab til forbed-
ring af dit studium. Det giver dig 
stor fleksibilitet i din dagligdag, for i 
mange henseender får du mulighed 
for at studere, uanset hvor du befin-
der dig, og på de tidspunkter af døg-
net, du har lyst. Samtidig kan du 
hurtigt få fat i de informationer og 

de materialer, du har brug for, og du 
kan nemt komme i kontakt med din 
underviser og dine medstuderende.
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Praktiske forhold
 
Adgangsbetingelser 
Optagelse på Kandidatuddannelsen i 
Virksomhedskommunikation forud-
sætter bestået bacheloreksamen, 
hvori der indgår uddannelseselemen-
ter inden for kommunikation, der har 
et omfang, der svarer til f.eks. BA-
uddannelsen i Sprog og kommunika-
tion på Handelshøjskolen i Århus. 
Øvrige BA-uddannelser med mini-
mum 60 ECTS for uddannelsesele-
menterne i kommunikation kan søge 
optagelse på uddannelsen. 
 
Generelt om tilmelding til prø-
ver og framelding 
Du kan kun indstille dig til en prøve 
ved eksamenstilmelding. Dette gæl-
der dog ikke for specialet. Tilmel-
dingen sker via Studieadministratio-
nen (B-fløjen) senest 1. oktober 
ifbm. vintereksamen og senest 1. 
marts ifbm. sommereksamen.  
Via linket Studieadm. på de stude-
rendes egne CampusNet-sider er der 
adgang til Studieadministrativ Selv-
betjening, hvor du kan tilmelde dig 
prøver. Du kan også tilmelde dig  
skriftligt ved at rette henvendelse til 
Studieadministrationen, hvor den  

 
 
relevante formular udfyldes og afle-
veres. Du har selv pligt til at kon-
trollere, at tilmeldingen er korrekt 
registreret. Er der fejl i registrerin-
gen, skal der ske henvendelse til 
Studieadministrationen inden udlø-
bet af den kontrolfrist, der er angivet 
i studievejledningen. Såfremt fejlen 
ikke rettes inden fristens udløb, an-
ses du ikke for at have tilmeldt dig 
prøven rettidigt.  
 
Fortryder du en tilmelding til en 
prøve har du mulighed for at framel-
de dig indtil 14 dage før prøvens 
afholdelse. Er du tilmeldt en prøve 
uden rettidigt at have frameldt dig, 
betragtes tilmeldingen altid som et 
eksamensforsøg. Frameldingen kan 
ske såvel ved henvendelse til studie-
administrationen som online via lin-
ket Studieadm. på din CampusNet-
side.  
 
Specialetilmeldingsblanket 
I forbindelse med påbegyndelse af 
specialet bedes du aflevere en speci-
aletilmeldingsblanket til din under-
visningsgruppe Kommunikation. Af 



Studievejledning  

 14 

skemaet skal bl.a. specialets titel, 
vejleder og afleveringstidspunkt 
fremgå. Blanketten afhentes og afle-
veres hos Institut sekretariatet (L-
bygn.).  
 
PC i forbindelse med mundtli-
ge prøver 
Regelsættet gælder ved brug af  
PowerPoint præsentationer: 
• Hovedreglen er, at brug af PC 

ikke må forlænge den tid, der er 
fastlagt i prøvebeskrivelserne. 

• SPR>IT sørger for, at det tekni-
ske udstyr fungerer ved prøvens 
start, og at der er foretaget login. 

• SPR>IT etablerer tilkaldevagt for 
de enkelte prøvedage. Vagten 
kan tilkaldes i planlagte pauser i 
eksaminationen til udbedring af 
fejl ved det tekniske udstyr. 

• Du medbringer præsentationen 
på diskette eller CD-Rom. 

• Du skal selv installere disket-
te/CD-Rom. 

• Du skal medbringe transparenter, 
der erstatter PowerPoint præsen-
tationen i tilfælde af tekniske 
problemer, hvis udbedring vil 
forsinke eksaminationens start. 

Der tillægges ikke ekstra eksamina-
tionstid ved fejl ved det tekniske ud-

styr eller ved problemer med instal-
lation af diskette der anvendes i ste-
det for transparenter. 
 
Individuelle prø-
ver/gruppeprøver 
Både ved individuelle prøver og ved 
gruppeprøver skal der ske en indivi-
duel bedømmelse af den studerendes 
præstation. Ved gruppeopgaver, der 
afleveres skriftligt, skal den enkelte 
deltagers bidrag tydeligt fremgå. 
 
Individuelle skriftlige prøver 
Individuelle skriftlige prøver skal 
altid udarbejdes selvstændigt. Selv-
om de studerende i undervisningssi-
tuationen af pædagogiske årsager 
jævnligt opfordres til at samarbejde 
om løsningen af de stillede opgaver, 
er det ikke tilladt at samarbejde i 
eksamenssituationen. 
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Erklæring  
Ved individuelle skriftlige prøver 
skal de skriftlige eksamensbesvarel-
ser indeholde en underskrevet erklæ-
ring om, at opgaven er udarbejdet i 
overensstemmelse med  eksamens-
reglerne beskrevet i studievejlednin-
gen/studieordningen, herunder at 
kravet om selvstændighed er op-
fyldt. Eksaminander, der deltager i 
stedprøver uden netadgang, skal ik-
ke udfylde erklæringen. 
 
Teksten til erklæringen vil fremgå af 
eksamensopgaven og skal indskrives 
og underskrives af den studerende 
som afslutning på opgaven. Ved di-
gital aflevering af eksamensbe-
svarelsen udfyldes feltet underskrift 
blot på computer. Hvis erklæringen 
ikke er indskrevet og underskrevet i 
eksamensbesvarelsen, kan du blive 
indkaldt til en samtale med eksami-
nator 
 
Uhensigtsmæssige kilder i 
forbindelse med en prøve 
Du opfordres straks til at give en 
tilbagemelding til eksaminator eller 
Institut sekretariatet (L-bygn.), hvis 
du under en prøve opdager, at der 
findes uhensigtsmæssige kilder, 

f.eks. hvis hele eller større dele af en 
oversættelsesopgave foreligger 
oversat på Internettet. 
 
Plagiering 
Plagiering er enhver kildeanven-
delse uden en præcis angivelse af 
kilden. Der skelnes ikke mellem 
skriftlige (hvad enten de er trykte 
eller elektroniske) og mundtlige kil-
der. Der er ikke kun tale om, hvor-
vidt man har kopieret (en lillebitte 
smule/noget/en hel del) fra en kilde, 
men i det hele taget, hvorvidt man 
har anvendt kilden, således at om-
skrivninger af kildens tekst, anven-
delse af en argumentation, et ræson-
nement, terminologidannelser, fagli-
ge begreber m.m., der måtte stamme 
fra andre end en selv, også skal på-
føres en præcis reference. På Inter-
nettet er der en del nyttige steder 
med oplysninger om plagiering, fx 
på Purdue's Online Writing Lab, 
hvor følgende link er et godt sted at 
starte:  
http://owl.english.purdue.edu/worksh
ops/hypertext/ResearchW/plag.html 
I forbindelse med (projekt)–rappor-
ter kan eksaminator kræve, at den 
studerende afleverer en elektronisk 
udgave af besvarelsen med henblik 

http://owl.english.purdue.edu/workshops/hypertext/ResearchW/plag.html
http://owl.english.purdue.edu/workshops/hypertext/ResearchW/plag.html
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på kontrol for plagiering. Aflevering 
af den elektroniske udgave, herunder 
afleveringsform (diskette, CD-rom, 
fil), aftales mellem eksaminator og 
studerende, og den studerende afle-
verer den elektroniske udgave direk-
te til eksaminator. 
I tilfælde af uoverensstemmelser 
mellem papirudgaven og den elek-
troniske udgave, har papirudgaven 
juridisk gyldighed, den elektroniske 
udgave er alene til kontrolbrug. 
 
Aflevering af skriftlige eksa-
mensopgaver  
Skriftlige eksamensopgaver afleve-
res på Studieadministrationen (B-
fløjen) i 3 eksemplarer (dog afleve-
res specialet i 2 trykte eksemplarer 
samt på CD-Rom (i pdf.-format)). I 
forbindelse med prøve 12-timers 
prøve og i forbindelse med bundne 
prøver skal opgaven være forsynet 
med dit studienummer (og ikke 
navn). I alle andre tilfælde skal den 
være forsynet med dit navn og cpr.-
nummer. Eventuel mulighed for di-
gital afhentning og aflevering af ek-
samensopgaver vil fremgå af eksa-
mensplanerne. 

Sygdom 
Hvis du på grund af sygdom eller 
lignende ikke kan deltage i eller 
fuldføre en prøve eller hjemme-
opgave kan studienævnet efter an-
søgning give tilladelse til for sen 
framelding. 
 
Ved ansøgning skal sygdom altid 
være dokumenteret ved lægeerklæ-
ring, som skal dække den pågælden-
de dag eller periode, og være udstedt 
efter personlig henvendelse til lægen 
samme dag, som afleveringen eller 
prøven skulle finde sted. Hvis der 
vil blive tale om studieforsinkelse, 
kan studienævnet desuden give tilla-
delse til afholdelse af sygeeksamen 
eller forsinket aflevering. Når der 
afholdes sygeeksamen, kan også an-
dre studerende deltage, såfremt de 
efter ovenstående regel har fået til-
ladelse til for sen framelding. 
 
Normalsidebegrebet 
I prøvebeskrivelserne anvendes be-
grebet normalside. Omfanget af en 
normalside er defineret som 2.200 
tegn excl. blanktegn. 
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Studieophold i udlandet 
 
Påtænker du et studieophold i udlandet 
på 2. eller 3. semester skal det plan-
lægges meget tidligt i studiet. For at 
opnå den krævede merit for et seme-
ster, skal du finde fag ved den uden-
landske institution, der tilsammen i 
indhold og omfang (ECTS-points) sva-
rer til det semester som ikke tages ved 
Handelshøjskolen i Århus. Undervis-
ningskoordinatoren og/eller de  
fagansvarlige undervisere skal for-
håndsgodkende dit samlede studiefor-
løb i udlandet. 
 
Yderligere information 
Du kan finde yderligere oplysninger 
om udveksling, freemoverophold samt 
procedure for ansøgning på adressen: 
http://www.asb.dk/studinfo/studyabroad.aspx 
 
Skolen afholder hvert år i starten af 
september måned orienteringsmøde for 
alle studerende, som ønsker at søge 
udveksling eller freemoverophold. 
Nærmere orientering herom vil fremgå 
af meddelelse på CampusNet eller af 
opslag.  

 
Ansøgningsfrist for udveksling i for-
året 2006 og efteråret 2006 er septem-
ber 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.asb.dk/studinfo/studyabroad.aspx
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1. SEMESTER 
 
Corporate communication i et eksternt perspektiv (obligatorisk fag) 
  
Mål 

 
Formålet med dette fag er at give dig en grundlæggende viden om centrale begreber, modeller og 
teorier inden for corporate communication, defineret som den strategiske ledelse af en privat eller 
offentlig virksomheds, organisations eller institutions integrerede kommunikation, og praktiske fær-
digheder i og værktøjer til at analysere, udarbejde og implementere en corporate branding-proces fra 
koncept til tekst, samt andre praktiske færdigheder, der er af relevans for corporate communication. 
Dette fag danner grundlag for faget Corporate Communication (2) på 2. semester. 
 
Indhold 
 
Undervisningen omfatter en introduktion til forskellige opfattelser af corporate communication, en 
oversigt over de discipliner, corporate communication omfatter, samt en præsentation og diskussion 
af den samfundsmæssige og organisatoriske baggrund for og konsekvenser af opkomsten af corpo-
rate communication. 
 
Du vil få en gennemgang af virksomheders, organisationers og institutioners anvendelse af corpora-
te communication i både normale situationer (f.eks. værdikommunikation og værdiledelse eller om-
dømmeledelse) og unormale situationer (f.eks. krisekommunikation og kriseledelse). 
 
Du vil få en avanceret indføring i centrale begreber som f.eks. image og omdømme, i modeller for 
corporate branding (fra stakeholder-tilgang til modeller udarbejdet af f.eks. van Riel, Schultz & 
Hatch eller Fombrun) samt i moderne og postmoderne teorier om corporate branding og integreret 
kommunikation. Der vil være fokus på corporate communication (corporate branding) i forhold til 
eksterne stakeholdere som f.eks. forbrugere/borgere, medier, politiske aktører og lokalsamfund. 
 
Du vil tillige få en avanceret indføring i de praktiske færdigheder og værktøjer, som er nødvendige 
for at kunne arbejde med corporate communication og corporate branding. Det gælder f.eks. udfø-
relse af gap-analyser, udfærdigelse af en kommunikationspolitik, integreret kommunikationsplan-
lægning, inddragelse af storytelling mv.). 
 
Indholdet af undervisningen vil blive afstemt i forhold til fagene Strategisk Ledelse (1) og Eksterne 
stakeholdere. 
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Undervisningsformer 
 
Holdtimer med øvelser, cases og diskussion. 
 
Eksamen 
 
Prøve 1 (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Eksterne stakeholdere (obligatorisk fag) 
 
Mål 
 
Formålet med dette fag er at give dig teoretisk indsigt samt praktiske færdigheder og værktøjer hvad 
angår ledelse af private og offentlige virksomheders, organisationers og institutioners strategiske 
kommunikation med eksterne stakeholdere som f.eks. forbrugere/borgere, medier, politiske aktører 
og lokalsamfund. 
 
Indhold 
 
Undervisningen omfatter en introduktion til centrale definitioner af eksterne stakeholdere, stakehol-
der-typologier og de grundlæggende principper for stakeholder management. 
 
Du vil få en avanceret indføring i de vigtigste teorier om offentlighed, offentlig mening, agenda-
setting og ”issues”. Der vil være fokus på forbrugerne, borgerne, medierne og politiske aktører som 
eksterne stakeholdere. Hvad angår forbrugerne og borgerne, vil du bl.a. komme til at arbejde med 
forskellige forbrugertyper (slutforbrugere, industrielle forbrugere, politiske forbrugere). Hvad angår 
medierne, vil du bl.a. komme til at arbejde med teorier og modeller for mediernes samfundsmæssige 
rolle og indflydelse. Hvad angår de politiske aktører, vil du bl.a. komme til at arbejde med både 
parlamentariske aktører (regering, folkevalgte politikere, politiske partier) og ikke-parlamentariske 
aktører (interesseorganisationer, NGO’er, netaktivister) samt med det politiske systems udvikling 
fra government til governance eller "forhandlingsøkonomi". 
 
Du vil tillige få en avanceret indføring i praktiske færdigheder og værktøjer, som knytter sig til 
kommunikationen med eksterne stakeholdere (f.eks. metoder til analyse af offentlig mening, issues 
management, media management eller lobbyisme). 
 
Undervisningsformer 
 
Holdtimer med øvelser, cases og diskussion. 
 
Eksamen 

 
Prøve 1 (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Medietræning (obligatorisk fag) 
 
Mål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en grundlæggende teoretisk indsigt i de vigtigste begreber og 
modeller inden for medietræning samt praktiske færdigheder i at håndtere medierne i forbindelse 
med interviews, udtalelser og lignende. 
 
Indhold 
 
Undervisningen omfatter to dele, hvoraf den sidste vil udgøre hovedparten. I den første del af un-
dervisningen vil du få en grundlæggende introduktion til centrale begreber og modeller inden for 
medietræning. Der vil være fokus på kommunikationssituationer med interaktion ansigt til ansigt, 
f.eks. et tv-interview, der inddrager både verbalt sprog og kropssprog, og som transmitteres og der-
med formes af et bestemt medie. Du vil også få en kort introduktion til nyhedsjournalistik, pressens 
arbejdsforhold samt journalisternes måde at arbejde, tænke og kommunikere på. 
 
I den anden del af undervisningen vil der være fokus på den praktiske håndtering af medierne. Du 
vil blive trænet i 
 
• hvordan du som talsmand eller talskvinde for en privat virksomhed eller offentlig organisation 

skal forholde dig, når f.eks. en tv-station ringer for at få dig til at medvirke i et tv-interview,  
• hvordan du skal kommunikere under selve tv-interviewet, så dit budskab kommer igennem 

bedst muligt til modtagerne (budskabsudformning, kameratræning), og  
• hvordan du skal forholde dig efter tv-interviewet (f.eks. hvis du mener, at dine udtalelser er ble-

vet misbrugt). 
 
Undervisningsformer 
 
Kompaktkursus med holdtimer og øvelser . 
 
Eksamen 
 
Prøve 1 (se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Strategisk ledelse af organisationer i et eksternt perspektiv (obligato-
risk fag) 
 
Mål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en grundlæggende teoretisk og praktisk indsigt i strategisk 
ledelse og i, hvordan man udvikler, implementerer og evaluerer en corporate strategy med særligt 
henblik på ledelse af kommunikationsprocesser set i et eksternt perspektiv. 
 
Indhold 
 
Undervisningen omfatter en indføring i, hvad ledelse og corporate strategy er, hvordan man analyse-
rer den strategiske kontekst og de menneskelige, finansielle og operationelle ressourcer, som en 
corporate strategy må tage hensyn til eller forudsætter, samt hvordan man udvikler og implemente-
rer og evaluerer en corporate strategy under behørig hensyntagen til organisationens type, størrelse 
og struktur. 
 
Der vil være fokus på de former for strategisk ledelse og ledelsesværktøjer, som er relevante for 
corporate communication (corporate branding) set i et eksternt perspektiv. 
 
Undervisningsformer 
 

Forelæsninger og holdtimer med øvelser, cases og diskussion. 
 
Eksamen 
 
Prøve 2 (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Valgfag  
 
I første semester skal du vælge et valgfag. 
 
Der udbydes en række valgfag på kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation. Valgfagene 
vil blive annonceret i det elektroniske fagkatalog på CampusNet.  
 
Hvis du har lyst til at vælge valgfag fra andre uddannelser, har du også mulighed for det. Der gives 
f.eks. automatisk merit, hvis du vil tage valgfag fra CLM-uddannelserne i sprog.  
 
Ønsker du mere information om tilmelding til valgfag på uddannelsen kan du kontakte Studievej-
ledningen. 
 
Der henvises i øvrigt til studieordningens prøvebeskrivelse (prøve 3) i studieordningen bagerst i 
studiehåndbogen. 
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2. SEMESTER 
 

Corporate communication i et internt perspektiv (obligatorisk fag) 
 
Mål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en grundlæggende viden om centrale begreber, modeller og 
teorier inden for corporate communication, defineret som den strategiske ledelse af en privat eller 
offentlig virksomheds, organisations eller institutions integrerede kommunikation, og praktiske fær-
digheder i og værktøjer til at evaluere og måle en corporate branding-proces fra tekst til reception 
samt andre praktiske færdigheder, som er af relevans for corporate communication. Dette fag bygger 
videre på faget Corporate Communication (1) på 1. semester 
 
Indhold 
 
Undervisningen omfatter en introduktion til forskellige opfattelser af corporate communication med 
hovedvægt på den interne anvendelse af corporate communication samt på mulighederne for strate-
gisk integration af de eksterne og interne dimensioner af corporate communication. 
 
Du vil få en gennemgang af virksomheder, organisationers og institutioners anvendelse af corporate 
communication i både normale situationer (f.eks. værdikommunikation og  værdiledelse eller om-
dømmeledelse) og unormale situationer (f.eks. forandringskommunikation og forandringsledelse). 
Der vil være fokus på corporate communication (corporate branding) i forhold til interne stakehol-
dere som f.eks. medarbejdere, datterselskaber, partnere og investorer/aktionærer. 
 
Du vil tillige få en avanceret indføring i de praktiske færdigheder og værktøjer, som er nødvendige 
for at kunne evaluere og foretage strategiske målinger af corporate communication og corporate 
branding. Det gælder f.eks. balanced scorecard og kommunikationsregnskab. 
 
Indholdet af undervisningen vil blive afstemt i forhold til fagene Strategisk Ledelse (2) og Interne 
stakeholdere. 
 
Undervisningsformer 
 
Holdtimer med øvelser, cases og diskussion. 
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Eksamen 
 
Prøve 4 (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Interne stakeholdere (obligatorisk fag) 
 
Mål 
 
Formålet med dette fag er at give dig teoretisk indsigt samt praktiske færdigheder og værktøjer hvad 
angår ledelse af private og offentlige virksomheders, organisationers og institutioners strategiske 
kommunikation med interne stakeholdere som f.eks. medarbejdere, datterselskaber, partnere og in-
vestorer eller aktionærer. 
 
Indhold 
 
Undervisningen omfatter en introduktion til centrale definitioner af interne stakeholdere, stakehol-
der-typologier og de grundlæggende principper for stakeholder management. 
 
Der vil være fokus på medarbejderne, datterselskaber, partnere og investorer eller aktionærer som 
interne stakeholdere. Du vil bl.a. komme til at arbejde med teorier om medarbejderes måde at tænke 
og handle på, herunder organisationspsykologi og organisationskultur, og, samt metoder til at analy-
sere sådanne forhold (f.eks. sociometri). 
 
Du vil tillige få en avanceret indføring i praktiske færdigheder og værktøjer, som knytter sig til 
kommunikationen med interne stakeholdere. 
 
Undervisningsformer 
 
Holdtimer med øvelser, cases og diskussion. 
 
Eksamen 
 
Prøve 4 (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Lederen som kommunikator (obligatorisk fag) 
 
Mål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en grundlæggende viden om og teoretisk indsigt i de vigtigste 
begreber og modeller vedrørende lederens rolle som kommunikator samt praktiske færdigheder i 
kommunikativ ledelse. 
 
Indhold 
 
Undervisningen omfatter to dele. 
 
I den første del af undervisningen vil du få en grundlæggende introduktion til centrale begreber og 
modeller inden for kommunikativ ledelse, herunder til de mange forskellige roller og krav, der stil-
les til en leders personlige kompetencer i dag. Du vil også stifte bekendtskab med forskellige ledel-
sesstile og ledelsesopgaver, som f.eks. coaching, mentoring mv.  
 
I den anden del af undervisningen vil der være fokus på udvikling af dine egne evner som leder. Du 
vil blive trænet i 
 
• Hvordan du kan kommunikere som leder i forskellige situationer og med forskellige roller 
• Hvordan du kan arbejde med dine specielle styrker og svagheder som leder  
• Hvordan du kan arbejde med din lederrolle i gruppesammenhæng. 
 
Undervisningsformer 
 
Kompaktkursus med holdtimer og øvelser. 
 
Eksamen 
 
Prøve 4 (se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Strategisk ledelse af organisationer i et internt perspektiv (obligatorisk 
fag) 
 
Mål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en grundlæggende teoretisk og praktisk indsigt i strategisk 
ledelse og i, hvordan man udvikler, implementerer og evaluerer en corporate strategy med særligt 
henblik på ledelse af kommunikationsprocesser set i et internt perspektiv. Dette fag bygger videre 
på faget Strategisk ledelse i et eksternt perspektiv på 1. semester. 
 
Indhold 
 
Undervisningen omfatter en indføring i, hvad ledelse og corporate strategy er, hvordan man analyse-
rer den strategiske kontekst og de menneskelige, finansielle og operationelle ressourcer, som en 
corporate strategy må tage hensyn til eller forudsætter, samt hvordan man udvikler og implemente-
rer og evaluerer en corporate strategy under behørig hensyntagen til organisationens type, størrelse 
og struktur. 
 
Der vil være fokus på de former for ledelse og ledelsesværktøjer, som er relevante for corporate 
communication (corporate branding) set i et internt perspektiv. 
 
Undervisningsformer 
 
Forelæsninger og holdtimer med øvelser, cases og diskussion. 
 
Eksamen 
 
Prøve 5 (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Valgfag  
 
I anden semester skal du vælge et valgfag.   
 
Der udbydes en række valgfag på kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation. Valgfagene 
vil blive annonceret i det elektroniske fagkatalog på CampusNet.  
 
Hvis du har lyst til at vælge valgfag fra andre uddannelser, har du også mulighed for det. Der gives 
f.eks. automatisk merit, hvis du vil tage valgfag fra CLM-uddannelserne i sprog.  
 
Ønsker du mere information om tilmelding til valgfag på uddannelsen kan du kontakte Studievej-
ledningen. 
 
Der henvises i øvrigt til studieordningens prøvebeskrivelse (prøve 6) i studieordningen bagerst i 
studiehåndbogen. 
 



Studievejledning 

 30 

3. SEMESTER 
 
Metode  
 

Formål 
 
Formålet med dette fag er at give dig indsigt i en række kvalitative og kvantitative metoder, som er 
relevante for studiet af markedskommunikation, public relations, offentlig kommunikation og tu-
rismekommunikation. 
 
Undervisningens indhold 
 
Undervisningen omfatter en præsentation og diskussion af en række problemstillinger, teorier og 
metoder, som du kan anvende til analyse, evaluering eller måling inden for den profil, som du har 
valgt: intregreret markedskommunikation og PR, offentlig kommunikation eller turismekommuni-
kation. Du vil bl.a. få en indføring i  
 
• Opstilling af forskningsdesign (fra repræsentative undersøgelser til eksplorative undersøgelser 

og case studies, desk research versus field research) 
• Kvalitative forskningsteorier– og metoder (grounded theory, interview, fokusgruppe, deltager-

observation, diskursanalyse 
• Kvantitative forskningsteorier og –metoder (statistik, spørgeskema, læsning og brug af kvantita-

tive undersøgelser) 
 
Undervisningsform 
 
Forelæsningsrække. 
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Profilområde: Integreret markedskommunikation og PR 
 
Integreret markedskommunikation og PR 
 
Formål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en teoretisk og praktisk indsigt i de former for strategisk virk-
somhedskommunikation, der anvendes i forbindelse med integreret markedskommunikation og pub-
lic relations, når private virksomheder skal markedsføre deres produkter og organisation over for 
industrielle forbrugere og/eller private forbrugere. 
 
Undervisningens indhold 
 
Undervisningen omfatter en avanceret indføring i de vigtigste opfattelser af markedskommunikation 
og PR med fokus på, hvordan man strategisk kan integrere de to discipliner, herunder deres relation 
til corporate communication. 
 
Du vil få en avanceret viden om de vigtigste begreber, modeller og teorier inden for de former for 
integreret markedskommunikation og public relations, der er blevet udviklet efter parameter-mix-
skolen (Kotler). Det gælder bl.a. relationsmarkedsføring eller Customer Relationship Marketing, 
etisk markedsføring eller Cause Related Marketing, viral marketing og sansemarketing eller Experi-
ental Marketing. Du vil også komme til at arbejde med markedskommunikation og public relations 
til nye målgrupper (f.eks. senior marketing, teenager marketing eller gay marketing), med inddragel-
se af ny informationsteknologi i markedsførings- og public relations-processen (E-marketing og E-
PR) samt alternative medier og strategier som f.eks. outdoors, events, sponsering, co-branding og 
subvertising. 
 
Du vil også få en avanceret indføring i, hvordan man konciperer, implementerer og måler en mar-
kedskommunikations- eller PR-kampagne og andre kommunikationsopdrag, samt hvordan et rekla-
mebureau arbejder med integreret markedskommunikation og PR (fra idé og koncept til strategisk 
planning og måling), samt i relevante. 
 
Endelig vil du også komme til at beskæftige dig med relevante aspekter af den interne kommunika-
tion i private organisationer. 
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Undervisningsform 
 
Holdundervisning med øvelser og cases inden for integreret markedskommunikation og PR. 
 
Eksamen 
 
Prøve 7 a og 8 a (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Forbrug, samfund og marked 
 
Formål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en avanceret og omfattende viden om de sociokulturelle, mar-
keds- og forbrugermæssige samt juridiske og etiske faktorer, der kan have indflydelse på analysen, 
konciperingen, implementeringen og målingen af integreret markedskommunikation og PR i et stra-
tegisk perspektiv. 
 
Undervisningens indhold 
 
Undervisningen omfatter en præsentation og diskussion af centrale emner, som det er vigtigt, at du 
har et grundigt kendskab til, når du skal arbejde med integreret markedskommunikation og PR i et 
strategisk perspektiv. Det drejer sig bl.a. om: 
 
• Udviklingen fra det moderne industrisamfund til nye samfundsformer (det hypermoderne sam-

fund, vidensamfundet, risikosamfundet osv.) 
• Teorier om forbrugeradfærd og forbrugerkultur (f.eks. brand communities) 
• Teorier om markeder (omfang, struktur og udviklingstendenser) 
• Oplevelsesøkonomiens opkomst 
• Den historiske brudflade mellem marketing og PR samt den strategiske integration af de to di-

scipliner 
• Globalisering/lokalisering (f.eks. markedsføring og PR i et interkulturelt perspektiv 
• Markedsførings- og PR-jura (f.eks. Markedsføringsloven) 
• Markedsførings- og PR-etik 
 
Undervisningsform 
 
Holdundervisning med øvelser og cases inden for integreret markedskommunikation og PR. 
 
Eksamen 
 
Prøve 7 a og 8 a (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Marketing, organisation og ledelse 
 
Formål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en avanceret viden om centrale forhold, der kendetegner orga-
nisationer og ledelse inden for marketing og PR, og som kan have indflydelse på den strategiske 
tilrettelæggelse af integreret markedskommunikation og PR. 
 
Undervisningens indhold 
 
Undervisningen omfatter en introduktion til relevante emner og processer samt typer og redskaber 
inden for ledelse og organisation, som det er vigtigt, at du har et grundigt kendskab til, når du skal 
arbejde med integreret markedskommunikation og PR i et strategisk perspektiv. Det drejer sig bl.a. 
om: 
 
• Almen marketing management med fokus på centrale elementer, som f.eks. markedsanalyse, 

segmentering og positionering 
• Almen public relations management 
• Forskelle og ligheder mellem B-to-C og B-to-B 
• Brand og reputation management 
• Trend management og livsstilsmanagement 
• Marketing- og PR-afdelingen som arbejdsplads (typer af medarbejdere og arbejdsopgaver i virk-

somheder og kommunikationsbureauer) 
• Outsourcing af kommunikationsopgaver 
• Projektledelse 
 
Undervisningsform 
 

Holdundervisning med øvelser og cases. 
 
Eksamen 
 
Prøve 7 a og 8 a (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Profilområde: Turismekommunikation 
 
Turismekommunikation 
 
Formål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en teoretisk og praktisk indsigt i de former for strategisk virk-
somhedskommunikation, som anvendes inden for den private og/eller nationale eller lokale offentli-
ge turist- og rejsebranche i Danmark. 
 
Undervisningens indhold 
 
Undervisningen omfatter en indføring i de vigtigste begreber, modeller og teorier inden for place 
branding eller destination marketing. Du vil komme til at arbejde med branding af forskellige for-
mer for "steder", fra lande og landsdele til byer og seværdigheder. Der vil være fokus på de særlige 
faktorer, som gør sig gældende ved markedsføringen af et sted, hvor både produkt og forbruger er af 
en anden og mere kompleks karakter.  
 
I tilknytning til denne indføring vil du også komme til at beskæftige dig med de vigtigste former for 
turismekommunikation. Det vil ske ud fra en dobbelt synsvinkel. For det første set fra branchens 
synsvinkel, dvs. et afsender-perspektiv (f.eks. i tilknytning til kampagneplanlægning eller en mere 
langsigtet proces), og for det andet set fra den enkelte turist eller gruppe af turisters synsvinkel, dvs. 
et modtager-perspektiv (f.eks. turistens fortolkning og vurdering af turismekommunikation før, un-
der og efter en rejse).  
 
Du vil også komme til at arbejde med kommunikation i tilknytning til de mest udbredte former for 
turisme (f.eks. masseturisme, kulturturisme, konferenceturisme og økoturisme). 
 
Endelig vil du også komme til at beskæftige dig med relevante aspekter af den interne kommunika-
tion i turistorganisationer. 
 
Undervisningsform 
 
Holdundervisning med øvelser og cases inden for turismekommunikation. 
 

 

 



Studievejledning 

 36 

Eksamen 
Prøve 7 b og 8 b (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Turisme som marked og erhverv 
 
Formål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en avanceret og omfattende viden om de sociokulturelle, er-
hvervsmæssige, juridiske og politiske faktorer, der kan have indflydelse på analysen, konciperingen, 
implementeringen og målingen af turismekommunikation i et strategisk perspektiv. 
 
Undervisningens indhold 
 
Undervisningen omfatter en præsentation og diskussion af centrale emner, som det er vigtigt, at du 
har et grundigt kendskab til, når du skal arbejde med turismekommunikation i et strategisk perspek-
tiv. Det drejer sig bl.a. om: 
 
• Turismeantropologi 
• Definitioner af og teorier om turisme og turister 
• De mest udbredte typer af turisme (masseturisme, kulturturisme, konferenceturisme, økoturisme 

mv.) 
• Turismens udvikling set i et historisk perspektiv - fra præturisme til postturisme 
• Turisme som (inter)nationalt marked i dag (omfang og udviklingstendenser)  
• National og lokal turismepolitik (erhvervspolitik) 
• Relevant lovgivning, som har betydning for turismekommunikation 
• Turismeetik 
 
Undervisningsform 
 
Holdundervisning med øvelser og cases inden for turismekommunikation. 
 
Eksamen 
 
Prøve 7 b og 8 b (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Turisme, organisation og ledelse 
 
Formål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en avanceret viden om centrale forhold, der kendetegner orga-
nisationer og ledelse inden for den private og/eller offentlige turist- og rejsebranche, og som kan 
have indflydelse på den strategiske tilrettelæggelse af turismekommunikation. 
 
Undervisningens indhold 
 
Undervisningen omfatter en introduktion til relevante emner, strukturer, processer samt typer og 
redskaber inden for ledelse og organisation, som det er vigtigt, at du har et grundigt kendskab til, når 
du skal arbejde med offentlig turismekommunikation i et strategisk perspektiv. Det drejer sig bl.a. 
om: 
 
• Service management (ledelse af servicevirksomheder) 
• Grundprincipperne for ledelse af private og/eller offentlige organisationer inden for turist- og 

rejsebranchen 
• Samarbejdet mellem private og offentlige aktører inden for branchen 
• Turistorganisationen som arbejdsplads (typer af medarbejdere og arbejdsopgaver) 
• Projektledelse 
 
Undervisningsform 
 
Holdundervisning med øvelser og cases. 
 
Eksamen 
 
Prøve 7 b og 8 b (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Profilområde: Offentlig kommunikation 
 
Offentlig kommunikation 
 
Formål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en teoretisk og praktisk indsigt i de former for strategisk virk-
somhedskommunikation, som anvendes af offentlige aktører inden for kommuner, amter/regioner 
og stat (ministerier, institutioner, nævn og styrelser) i Danmark, når de skal kommunikere med bor-
gerne eller andre offentlige aktører. 
 
Undervisningens indhold 
 
Undervisningen omfatter en avanceret introduktion til de mest centrale former for offentlig kommu-
nikation. For kommunernes vedkommende vil der være fokus på f.eks. branding af byer, service-
kommunikation, inddragelse af borgere og kommunikation i forbindelse med kommunesammen-
lægninger. For amternes/regionernes vedkommende vil der være fokus på offentlig kommunikation 
i forbindelse med områder som fysisk planlægning, miljø, veje og trafik 
 
For statens vedkommende vil der være fokus på f.eks. ministeriernes kommunikation af nye regler 
og love til andre offentlige aktører, private virksomheder eller borgerne i almindelig eller på statens 
webkommunikation med det omgivende samfund (i stil med NetBorger.dk) samt på offentlige in-
formationskampagner tilrettelagt af institutioner, nævn og styrelser.  
 
På tværs af de ovenfor omtalte offentlige aktører og kommunikationsformer vil du også komme til 
at arbejde med spørgsmålet om, hvordan man kan tilrettelægge offentlig kommunikation på en så-
dan måde, at der tages mest muligt hensyn til borgernes forudsætningsniveau. 
 
Endelig vil du også komme til at beskæftige dig med relevante aspekter af den interne kommunika-
tion i offentlige organisationer. 
 
Undervisningsform 
 
Holdundervisning med øvelser og cases inden for offentlig kommunikation. 
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Eksamen 
 
Prøve 7 c og 8 c (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Det offentlige som forvaltningsområde 
 
Formål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en avanceret og omfattende viden om den historiske udvikling 
inden for det offentlige i Danmark samt om de sociokulturelle, politiske, juridiske og forvaltnings-
mæssige faktorer, der kan have indflydelse på analysen, konciperingen, implementeringen og må-
lingen af offentlig kommunikation i et strategisk perspektiv. 
 
Undervisningens indhold 
 
Undervisningen omfatter en præsentation og diskussion af centrale emner, som det er vigtigt, at du 
har et grundigt kendskab til, når du skal arbejde med offentlig kommunikation i et strategisk per-
spektiv. Det drejer sig bl.a. om: 
 
• Den historiske udvikling inden for det offentlige - fra etat til "firmatisering" 
• Det offentlige i dag (omfang, struktur og udviklingstendenser) 
• Relevant forvaltningslære og forvaltningsret 
• Relevant lovgivning med gyldighed for det offentlige (f.eks. Loven om Offentlighed) 
• Etik inden for det offentlige 
 
Undervisningsform 
 
Holdundervisning med øvelser og cases inden for offentlig kommunikation. 
 
Eksamen 
 
Prøve 7 c og 8 c (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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Det offentlige, organisation og ledelse 
 
Formål 
 
Formålet med dette fag er at give dig en avanceret viden om centrale forhold, der kendetegner of-
fentlige organisationer og offentlig ledelse og adskiller dem fra andre typer af organisationer og le-
delse, og som har indflydelse på den strategiske tilrettelæggelse af offentlig kommunikation. 
 
Undervisningens indhold 
 
Undervisningen omfatter en introduktion til relevante emner, organisationelle strukturer, processer 
og (sub)kulturer samt redskaber inden for ledelse og organisation, som det er vigtigt, at du har et et 
grundigt kendskab til, når du skal arbejde med offentlig kommunikation i et strategisk perspektiv. 
Det drejer sig bl.a. om: 
 
• Udviklingen inden for offentlig ledelse – fra embedsmandsbureaukrati til New Public Manage-

ment 
• Grundprincipperne for offentlig ledelse i kommuner, amter/regioner og stat 
• Den politisk ledede organisation og de problemer, der knytter sig til strategisk kommunikation i 

sådanne organisationer 
• Det offentlige som arbejdsplads (typer af medarbejdere og arbejdsopgaver) 
• Projektledelse 
 
Undervisningsform 
 

Holdundervisning med øvelser og cases inden for offentlig kommunikation. 
 
Eksamen 
 
Prøve 7 c og 8 c (Se studieordningen bagerst i Studiehåndbogen). 
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4. semester 
 

Specialeafhandling 
 
Det 4. semester på kandidatuddannelsen er afsat til specialeafhandlingen. 
 
Specialeemner 
 
Specialets emne skal være relateret til virksomhedskommunikation i bred forstand, herunder den 
organisatoriske, samfundsmæssige eller kulturelle kontekst. Der kan være fokus på en problemstil-
ling af enten empirisk art eller der kan være fokus på en problemstilling af teoretisk art. 
 
Specialevejledning 
 
Tilmelding til specialevejledning hos en vejleder sker ved aflevering af en specialetilmeldingsblan-
ket. Blanketten fås på institutsekretariatet. Der kan tilknyttes såvel en hoved- som en bivejleder, 
hvis det er nødvendigt. 
 
Specialet kan udarbejdes i grupper under forudsætning af, at hver enkelt studerendes bidrag tydeligt 
kan identificeres. 
 
Omfang og varighed 
 
Specialet er en fri, selvstændig afhandling. Afhandlingen skal skrives på dansk eller engelsk, alt 
efter hvilken linje den studerende følger.  
 
Omfanget af specialeafhandlingen er på 50-80 A4 sider à 2.200 tegn, ekskl. bilag. Afhandlingens 
omfang i tegn (ekskl. blanktegn) skal anføres i specialet. Specialet skal indeholde et resumé på max. 
4.400 tegn (eksklusiv blanktegn). Resumeet skal være på engelsk eller et andet fremmedsprog (efter 
aftale med vejleder). 
 
Specialeafhandlingen forsvares ved en mundtlig prøve, der har en varighed på 45 minutter inkl. vo-
tering. Der er ingen forberedelsestid. Den mundtlige prøve afholdes max. 8 uger efter afleveringen 
af specialet. 
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Evaluering 
 
Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på følgende evalueringskriterier: 
• Tager behandlingen sigte på forhold, som er væsentlige for emnet? 
• Er materialet velvalgt? 
• Er de fremlagte oplysninger korrekte og dokumenterede? 
• Er der vist kritisk sans ved anvendelsen af materiale og sekundærlitteratur? 
• Er der dokumenteret kendskab til den videnskabelige litteratur, der er relevant for behandlingen 

af emnet? 
• Er terminologien præcis og konsekvent anvendt? 
• Er der et rimeligt forhold mellem refererende fremstilling, kommenterende stillingtagen og egne 

iagttagelser? 
• Er der vist selvstændighed i iagttagelse, analyse, argumentation og påvisning af sammenhænge? 
• Er kompositionen logisk og præget af overblik? 
• Er den skriftlige fremstilling klar, fri for indre modsigelser  
• og tilfredsstillende i sin udformning? 
• Er præsentationen og diskussionen i forbindelse med det mundtlige forsvar af specialeafhand-

lingen klar og sammenhængende?  
 
Der foretages en helhedsvurdering af, hvordan den studerende lever op til de ovenfor anførte evalue-
ringskriterier både i specialeafhandlingen og under den mundtlige prøve. I bedømmelsen indgår 
også det resumé, der ledsager specialet. 
 
Såfremt et speciale bedømmes som ikke bestået, kan samme speciale bruges som udgangspunkt for 
et revideret speciale, som afleveres, forsvares og bedømmes efter normal praksis. 
 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. Karakteren gives i forbindelse med det mundtlige forsvar. 
Den skriftlige del vægter 2/3, og den mundtlige del vægter 1/3.  
Der er ekstern censur. 
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Studieordning 

Kapitel 1: Formål 
 
1.1. Formålet med kandidatud-
dannelsen i virksomhedskom-
munikation er: 

• at udbygge den studerendes teo-
retiske og praktiske kendskab til 
og færdigheder inden for virk-
somhedskommunikation, hvor-
ved forstås alle de former for 
kommunikation, hvor private el-
ler offentlige virksomheder, or-
ganisationer og institutioner op-
træder som afsender, som mod-
tager eller som omtalt. 

• at kvalificere den studerende til 
alene og/eller i samarbejde med 
andre at varetage relevante er-
hvervsfunktioner inden for virk-
somhedskommunikation på et 
strategisk og/eller operationelt 
plan i private eller offentlige 
virksomheder, organisationer og 
institutioner på baggrund af de 
erhvervede kundskaber og fær-
digheder 

• at kvalificere den studerende til 
at udføre og deltage i videnska-
beligt arbejde 

1.2. For at opfylde dette formål skal 
den studerende i løbet af uddannelsen 
tilegne sig 
(a) viden om 

• strategisk virksomhedskommu-
nikation set i såvel et internt som 
et eksternt perspektiv, dvs. i for-
hold til både den eksterne og den 
interne kommunikation hos pri-
vate og offentlige virksomheder, 
organisationer eller institutioner 

• integreret kommunikationsplan-
lægning (fra den overordnede 
kommunikationspolitik til kom-
munikationsplanen i forbindelse 
med en konkret kommunikati-
onsopgave) 

• centrale specialiseringsområder 
inden for virksomhedskommu-
nikation (f.eks. corporate com-
munication og dertilhørende un-
derområder) 

• strategisk ledelse af virksomhe-
der, organisationer og institutio-
ner, i særdeleshed i tilknytning 
til kommunikationsprocesser 

• virksomheders, organisationers 
og institutioners strukturer, 
funktioner og udvikling, i særde-
leshed i tilknytning til kommu-
nikationsprocesser 
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• områder inden for erhvervsøko-
nomi og/eller erhvervssprog 
og/eller tilstødende områder, 
som er relevante for det teoreti-
ske og/eller praktiske studium af 
eller arbejde med strategisk virk-
somhedskommunikation 

 
(b) arbejdsmetoder, der sigter mod at 

• udvikle den studerendes analyti-
ske og strategiske færdigheder, 
bl.a. gennem problemformule-
ring og problemløsning 

• udvikle den studerendes evne til 
at arbejde selvstændigt både ale-
ne og i samarbejde med andre på 
ledelsesniveau 

• udvikle den studerendes evne til 
kritisk stillingtagen til faglige 
problemstillinger 

 
(c) færdigheder i at 

• at løse omfattende og komplice-
rede interne og eksterne kom-
munikationsopgaver i tale og 
skrift på dansk med strategisk 
ledelse som perspektiv 

• at analysere omfattende og kom-
plekse kommunikative problem-
stillinger og behov 

• at planlægge omfattende og 
komplicerede interne og ekster-
ne kommunikationsopgaver 

• at producere de tekster på dansk 
som løsningen af de nævnte op-
gaver omfatter 

• at analysere receptionen af disse 
tekster (f.eks. i form af et be-
stemt image eller et bestemt om-
dømme) 

• at foretage strategiske målinger 
af virksomhedskommunikatio-
nens forretningsunderstøttende-
bidrag. 

 
1.3. På profileringsdelen på uddannel-
sens 3. semester udbydes der en række 
profiler.  
 
Der er tale om følgende tre profiler: 

• Profil Integreret Markedskom-
munikation og Public Relations 

• Profil Turismekommunikation 
• Profil Offentlig Kommunikation 

Under den valgte profil kan den stude-
rende vælge at tage et praktikophold på 
mindst 8 uger, som er henlagt til en 
dansk eller en udenlandsk privat eller 
offentlig virksomhed, organisation el-
ler institution. 
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1.4. Kandidatuddannelsen i virksom-
hedskommunikation afsluttes med en 
specialeafhandling. Formålet med spe-
cialeafhandlingen er at  

• udvikle den studerendes evne til 
selvstændig informationssøgning 
og tilegnelse samt videnskabelig 
bearbejdelse af faglig viden 

• udvikle den studerendes færdig-
heder i selvstændig og kritisk 
analyse af faglige problemstil-
linger 

• udvikle den studerendes evne 
med hensyn til skriftlig formule-
ring i en klar og sammenhæn-
gende akademisk form på dansk 

• udvikle den studerendes evne 
med hensyn til mundtlig præsen-
tation og diskussion af faglige 
problemstillinger i en klar og 
sammenhængende akademisk 
form på dansk. 

 

Kapitel 2: Uddannelsens to 
linjer 
 
Kandidatuddannelsen omfatter to lin-
jer: 1) en linje, hvor der undervises på 
dansk, og 2) en linje, hvor der undervi-
ses på engelsk (for studerende på den-
ne linje henvises der til den engelske 
udgave af studieordningen).  

Uddannelsens opbygning er den sam-
me for de to linjer. 
 

Kapitel 3: Adgangskrav 
 
Optagelse forudsætter en bestået ba- 
cheloruddannelse, hvori der indgår ud-
dannelseselementer inden for kommu-
nikation, der af omfang svarer til f.eks. 
BA-uddannelsen i Sprog og Kommu-
nikation på Handelshøjskolen i Århus. 
Øvrige BA-uddannelser med minimum 
60 ECTS for uddannelseselementerne i 
kommunikation kan søge optagelse på 
uddannelsen. 
 
Handelshøjskolen i Århus kan i særlige 
tilfælde give dispensation til studeren-
de, der ikke opfylder de nævnte krav, 
men som skønnes at have opnået til-
svarende faglige kundskaber på anden 
vis. 
 

Kapitel 4: Uddannelsens op-
bygning 
 
Kandidatuddannelsen i virksomheds-
kommunikation er to-årig og er inddelt 
i tre dele: 1) en basisdel, 2) en profile- 
ringsdel og 3) en specialeafhandling. 
Uddannelsen skal være afsluttet senest 
5 år efter påbegyndelsen af denne. Ud-
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dannelsen omfatter i alt 8 prøver samt 
specialet. 
 
4.1. Basisdel 
Basisdelen er normeret til 60 ECTS og 
omfatter 6 af uddannelsens prøver. 
 
4.2. Profileringsdel 
Profileringsdelen er normeret til 30 
ECTS og omfatter 2 af uddannelsens 
prøver. 
Den studerende kan frit vælge mellem 
de tre udbudte profiler: Profil Integre-
ret Markedskommunikation og Public 
Relations, Profil Turismekommunika-
tion og Profil Offentlig Kommunikati-
on (alle med valgfri praktik). 
 
4.3. Specialeafhandling 
Specialeafhandlingen er normeret til 30 
ECTS 
 

Kapitel 5: Indhold 
 
5.1. Basisdelen 
Virksomhedskommunikation 
Formålet med undervisningen er at gi-
ve den studerende indsigt i strategisk 
virksomhedskommunikation i både et 
eksternt, et internt og et integreret per-
spektiv, dvs. i forhold til både den eks-
terne og den interne kommunikation 

samt deres koordinerede samspil hos 
private eller offentlige virksomheder, 
organisationer og institutioner 
Strategisk af organisationer i et eks-
ternt perspektiv 
Formålet med undervisningen at give 
den studerende indsigt i strategisk le-
delse af private eller offentlige virk-
somheder, organisationer og institutio-
ner, i særdeleshed i et virksomheds-
kommunikativt perspektiv (herunder 
f.eks. værdibaseret ledelse, omdømme-
ledelse, projektledelse, kriseledelse, 
corporate social responsibility, corpo-
rate governance mv. samt relevante 
ledelsesværktøjer). 
 
Stategisk ledelse af organisationer i et 
internt perspektiv 
Formålet med undervisningen er at gi-
ve den studerende indsigt i private eller 
offentlige virksomheders, organisatio-
ners eller institutioners strukturer, 
funktioner og udvikling og de ledel-
sesmæssige problemstillinger og opga-
ver, som er knyttet hertil, i særdeleshed 
i et virksomhedskommunikativt per-
spektiv (herunder f.eks. organisations- 
teori, organisationspsykologi, persona-
leledelse, forandringsledelse, videnle-
delse, organisationel læring mv. samt 
relevante ledelsesværktøjer). 
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5.2. Profileringsdelen 
Formålet med undervisningen på profi-
leringsdelen er at give den studerende 
mulighed for at specialisere sig både 
teoretisk og praktisk inden for et af-
grænset område af virksomhedskom-
munikation. 
 
Integreret Markedskommunikation og 
Public Relations 
Formålet med undervisningen er at gi-
ve den studerende teoretisk og praktisk 
indsigt i de former for strategisk virk-
somhedskommunikation, der anvendes 
i forbindelse med integreret markeds-
kommunikation og public relations hos 
private virksomheder, og som ikke er 
blevet behandlet på uddannelsens ba-
sisdel, herunder nye former for marke-
tingsføring som f.eks. trend manage-
ment og experiental marketing eller 
markedsføring i forhold til bestemte 
segmenter  som f.eks. senior marke-
ting. 
 
Turismekommunikation 
Formålet med undervisningen er at gi-
ve den studerende teoretisk og praktisk 
indsigt i de former for strategisk virk-
somhedskommunikation, som anven-
des inden for private eller offentlige 
turistbranche, herunder relevante ud-
dannelseselementer som servicemana-

gement, place eller destination bran-
ding, lovgivning på området, turismens 
socio-kulturelle, økonomiske og politi-
ske udvikling, typer af turisme og turi-
ster mv. 
 
Offentlig Kommunikation 
Formålet med undervisningen er at gi-
ve den studerende teoretisk og praktisk 
indsigt i de former for strategisk virk-
somhedskommunikation, som anven-
des af offentlige aktører inden for stat, 
amter/regioner eller kommuner, herun-
der relevante uddannelseselementer 
som public management, branding af 
byer og kommuner, lovgivning på om-
rådet, kommunikation til og mellem 
borgere, embedsmænd og politikere 
mv. 
 
5.3. Specialeafhandlingen 
Specialeafhandlingen er den afslutten-
de opgave, hvis emne vælges af den 
studerende selv inden for et eller flere 
af de fagområder, der indgår i uddan-
nelsen. 
 

Kapitel 6: Undervisningsfor-
mer 
 
Der anvendes forskellige undervis-
ningsformer, f.eks. forelæsninger, 
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holdundervisning, seminarer, work-
shops, projekter, individuel og gruppe-
vis konsultation samt e-learning. 
 

Kapitel 7: Krav til dansk og 
engelsk 
 
I bedømmelse af alle skriftlige opga-
ver, indgår en vurdering af sprogrig-
tighed og fremstillingsevne (den stude-
rendes evne til at fremstille sit stof 
præcist, nuanceret og velstruktureret). 
 

Kapitel 8: Prøver 
 
8.1. Prøverne er interne eller eksterne. 
Interne prøver bedømmes af under-
viseren (underviserne) eller af under-
viseren (underviserne) og en intern 
censor. 
 
Det fastsættes i Studievejledningen for  
den enkelte prøve, om der medvirker  
intern censor. 
Eksterne prøver bedømmes af under-
viseren (underviserne) og en eller flere 
ministerielt beskikkede censorer. 
 
8.2. Uddannelsen benytter 5 prøvetyper 
samt specialeafhandling. 
 

Ved en bunden prøve forstås en prøve 
hvor eksaminanden skal besvare et el-
ler flere spørgsmål stillet af eksamina-
tor. Ved en fri prøve forstås en prøve 
hvor eksaminanden selv har formuleret 
et eller flere spørgsmål, der dog skal 
være godkendt af eksaminator. 
Visse prøver skal aflægges individuelt, 
mens andre prøver skal aflægges som 
gruppeprøve. Specialeafhandlingen 
kan både aflægges som individuel prø-
ve og som gruppeprøve. En gruppe kan 
højst omfatte fire (4) studerende. Det 
skal af besvarelsen fremgå hvilke af-
snit/dele hvert gruppemedlem er an-
svarlig for, således at præstationen kan 
vurderes individuelt. 
 
De enkelte prøvetyper: 
a) Mundtlig prøve (bunden) 
b) Skriftlig hjemmeopgave (fri eller 
bunden) 
c) Projektrapport med mundtligt for-
svar (fri) 
d) Løbende evaluering (fri eller bun-
den) 
e) Specialeafhandling med mundtligt 
forsvar (fri) 
 
8.3. De enkelte prøver 
Prøve 1: Corporate communication i et 
eksternt perspektiv, 15 ECTS 
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Prøve 2: Strategisk ledelse af organisa-
tioner i et eksternt perspektiv, 5 ECTS 
 
Prøve 3: Valgfag, 10 ECTS 
 
Prøve 4: Corporate communication i et 
internt perspektiv, 15 ECTS 
 
Prøve 5: Strategisk ledelse af organisa-
tioner i et internt perspektiv, 
5 ECTS 
 
Prøve 6: Valgfag, 10 ECTS 
 
Prøve 7 a: Profil Integreret Markeds-
kommunikation og PR (1),  
20 ECTS 
eller 
Prøve 7 b: Profil Turismekommunika-
tion (1), 20 ECTS 
eller 
Prøve 7 c: Profil Offentlig Kommuni-
kation (1), 20 ECTS 
 
Prøve 8 a: Profil Integreret Markeds-
kommunikation og PR (2),  
10 ECTS 
eller 
Prøve 8b: Profil Turismekommunikati-
on (2), 10 ECTS 
eller 
Prøve 8c: Profil Offentlig Kommunika-
tion (2), 10 ECTS 

Prøve 9: Speciale, 30 ECTS 
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Kapitel 9: Prøvebeskrivelser 
 
Prøvetitel: Corporate communicati-
on i et eksternt perspektiv (gruppe-
prøve) 
 
Prøvekode: Prøve 1 
Prøvetype: Projektrapport med 
mundtlig forsvar  
ECTS:  15 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med projektrapporten skal 
den studerende kunne dokumentere 
teoretisk indsigt i og/eller praktiske 
færdigheder i strategisk ledelse af cor-
porate communication i et eksternt per-
spektiv, dvs. i forhold til kommunika-
tion med relevante eksterne interessen-
ter (forbrugere, borgere, leverandører, 
medier, lokalsamfundet, politiske aktø-
rer mv.). Desuden skal den studerende 
beherske almindelige principper for 
rapportskrivning samt kunne udtrykke 
sig sprogligt korrekt på dansk. 
 
I forbindelse med det mundtlige for-
svar skal den studerende i dialog med 
eksaminator og censor kunne uddybe 
indholdet i rapporten samt dokumente-
re kendskab til det behandlede område. 
Desuden skal den studerende beherske  

 
 
almindelige principper for mundtlig 
præsentation samt kunne udtrykke sig 
korrekt på dansk. 
 
Prøvebeskrivelse 
Der udarbejdes løbende en projektrap-
port, der analyserer, løser og/eller eva-
luerer en kommunikativ problemstil-
ling eller opgave af teoretisk eller 
praktisk art inden for corporate com-
munication i et eksternt perspektiv. 
Rapportens emne fastlægges i samar-
bejde med vejleder. De studerende er 
selv ansvarlige for at tilvejebringe rap-
portens teoretiske og/eller empiriske 
grundlag. Den mundtlige prøve afhol-
des max. 5 uger efter fristen for rappor-
tens indlevering. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige rapport ud-
gør max. 55.000 tegn svarende til 25 
normalsider pr. studerende. 
 
Varighed 
Rapporten udarbejdes løbende og afle-
veringsfrist meddeles ved opslag. Der 
gives 30 min. pr. studerende til det 
mundtlige forsvar inkl. votering. Ingen 
forberedelsestid. 
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Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
Bedømmelsen sker på grundlag af både 
rapporten (vægtes med 2/3) og det 
mundtlige forsvar (vægtes med 1/3). 
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Prøvetitel: Strategisk ledelse af or-
ganisationer i et eksternt perspektiv 
 
Prøvekode: Prøve 2 
Prøvetype: Mundtlig eksamen (indi-
viduel) 
ECTS:  5 ECTS 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med den mundtlige eksa-
men skal den studerende kunne doku-
mentere teoretisk indsigt i og viden om 
strategi og ledelse, først og fremmest 
set i et virksomhedskommunikativt 
perspektiv, i private og offentlige virk-
somheder, organisationer og institutio-
ner. 
 
Prøvebeskrivelse 
I forbindelse med den mundtlige eksa-
men skal den studerende kunne besva-
re et eller flere spørgsmål stillet af ek-
saminator inden for faget (det fastsatte 
pensum) og i dialog med eksaminator 
og censor uddybe og diskutere relevan-
te aspekter af spørgsmålet/ spørgsmå-
lene. 
 
Varighed 
30 min. inkl. votering. Der gives en 
forberedelsestid på 30 min. Hjælpe-

midler må medbringes til forberedel-
sen. 
 
Censur 
Intern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
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Prøvetitel: Valgfag (1) 
 
Prøvekode: Prøve 3 
Prøvetype: Løbende evaluering 
(gruppe) 
ECTS:  10 ECTS 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med den løbende evalue-
ring skal den studerende kunne doku-
mentere teoretisk indsigt i og praktiske 
færdigheder inden for et af de valgfag i 
virksomhedskommunikation, som ud-
bydes hvert semester. 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven består i regelmæssig og aktiv 
deltagelse i undervisningen. Ved re-
gelmæssig deltagelse forstås, at den 
studerende er til stede ved mindst 80% 
af undervisningen. Ved aktiv deltagel-
se forstås, at den studerende i direkte 
tilknytning til undervisningen løser en 
eller flere opgaver i grupper. Der kan 
være tale om et eller flere mundtlige 
og/eller skriftlige oplæg, som præsen-
teres og diskuteres i forbindelse med 
undervisningen. 
 
Såfremt den studerende ikke består, 
skal den studerende efterfølgende ud-
færdige en bunden skriftlig hjemmeop-

gave af et omfang på max. 22.000 tegn 
svarende til 10 normalsider, hvori et 
eller flere spørgsmål stillet af eksami-
nator inden for valgfaget skal besvares.  
 
Censur 
Eksaminator. 
 
Bedømmelse 
Bestået/ikke-bestået. 
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Prøvetitel: Corporate communicati-
on i et internt perspektiv (gruppe-
prøve) 
 
Prøvekode: Prøve 4 
Prøvetype: Projektrapport med 
mundtlig forsvar  
ECTS:  15 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med projektrapporten skal 
den studerende kunne dokumentere 
teoretisk indsigt og/eller praktiske fær-
digheder i strategisk ledelse af corpora-
te communication i et internt perspek-
tiv, dvs. i forhold til kommunikation 
med relevante interne interessenter 
(medarbejdere, aktionærer mv.). Desu-
den skal den studerende beherske al-
mindelige principper for rapportskriv-
ning samt kunne udtrykke sig sprogligt 
korrekt på dansk. 
 
I forbindelse med det mundtlige for-
svar skal den studerende i dialog med 
eksaminator og censor kunne uddybe 
indholdet i rapporten samt dokumente-
re kendskab til det behandlede område. 
Desuden skal den studerende beherske 
almindelige principper for mundtlig 
præsentation samt kunne udtrykke sig 
korrekt på dansk. 

Prøvebeskrivelse 
Der udarbejdes løbende en projektrap-
port, der analyserer, løser og/eller eva-
luerer en kommunikativ problemstil-
ling eller opgave af teoretisk eller 
praktisk art inden for corporate com-
munication i et internt perspektiv. 
Rapportens emne fastlægges i samar-
bejde med vejleder. De studerende er 
selv ansvarlige for at tilvejebringe rap-
portens teoretiske og/eller empiriske 
grundlag. Den mundtlige prøve afhol-
des max. 5 uger efter fristen for rappor-
tens indlevering. 
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige rapport ud-
gør max. 55.000 tegn svarende til 25 
normalsider pr. studerende. 
 
Varighed 
Rapporten udarbejdes løbende og afle-
veringsfrist meddeles ved opslag. Der 
gives 30 min. til det mundtlige forsvar 
inkl. votering. Ingen forberedelsestid. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen.  
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Karakteren fremkommer ved en ligelig 
vægtning af projektrapporten og ind-
holdet af den mundtlige præstation. 
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Prøvetitel: Strategisk ledelse af or-
ganisationer i et internt perspektiv 
 
Prøvekode: Prøve 5 
Prøvetype: Mundtlig eksamen (indi-
viduel) 
ECTS:  5 ECTS 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med den mundtlige eksa-
men skal den studerende kunne doku-
mentere teoretisk indsigt i og viden om 
private og offentlige organisationers 
strukturer, funktioner og udvikling, 
først og fremmest set i et virksomheds-
kommunikativt perspektiv 
 
Prøvebeskrivelse 
I forbindelse med den mundtlige eksa-
men skal den studerende kunne besva-
re et eller flere spørgsmål stillet af ek-
saminator inden for faget (det fastsatte 
pensum) og i dialog med eksaminator 
og censor uddybe og diskutere relevan-
te aspekter af spørgsmålet/spørgs-
målene. 
 
Varighed 
30 min. inkl. votering. Der gives en 
forberedelsestid på 30 min. Hjælpe-
midler må medbringes til forberedel-
sen. 

Censur 
Intern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
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Prøvetitel: Valgfag (2) 
 
Prøvekode: Prøve 6 
Prøvetype: Løbende evaluering 
(gruppe) 
ECTS:  10 ECTS 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med den løbende evalue-
ring skal den studerende kunne doku-
mentere teoretisk indsigt i og praktiske 
færdigheder inden for et af de valgfag i 
virksomhedskommunikation, som ud-
bydes hvert semester. 
 
Prøvebeskrivelse 
Prøven består i regelmæssig og aktiv 
deltagelse i undervisningen. ved re-
gelmæssig deltagelse forstås, at den 
studerende er til stede ved mindst 80% 
af undervisningen. Ved aktiv deltagel-
se forstås, at den studerende i direkte 
tilknytning til undervisningen løser en 
eller flere opgaver i grupper. Der kan 
være tale om et eller flere mundtlige 
og/eller skriftlige oplæg, som præsen-
teres og diskuteres i forbindelse med 
undervisningen. 
 
Såfremt den studerende ikke består, 
skal den studerende efterfølgende ud-
færdige en bunden skriftlig hjemmeop-

gave af et omfang på max. 22.000 tegn 
svarende til 10 normalsider, hvori et 
eller flere spørgsmål stillet af eksami-
nator inden for valgfaget skal besvares. 
 
Censur 
Eksaminator. 
 
Bedømmelse 
Bestået/ikke-bestået. 
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Prøvetitel: Profil Integreret Mar-
kedskommunikation og Public   
Relations (1) 
 
Prøvekode: Prøve 7a 
Prøvetype: Skriftlig hjemmeopgave 
(individuel) 
ECTS:  20 ECTS 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med den skriftlige hjem-
meopgave skal den studerende kunne 
demonstrere omfattende viden om og 
færdigheder inden for integreret mar-
kedskommunikation og public relati-
ons. Desuden skal den studerende be-
herske almindelige principper for rap-
portskrivning samt udtrykke sig sprog-
ligt korrekt på dansk. 
 
Under den valgte profil kan den stude-
rende vælge at tage et praktikophold på 
mindst 8 uger, som er henlagt til en 
dansk eller udenlandsk privat eller of-
fentlig virksomhed, organisation eller 
institution. 
 
Hvis den studerende har valgt at tage et 
praktikhold hos en privat virksomhed i 
forbindelse med den valgte profil, skal 
den skriftlige hjemmeopgave tage ud-
gangspunkt i en teoretisk og/eller prak-

tisk problemstilling, som knytter sig til 
praktikopholdet.  

 
Prøvebeskrivelse 
Der udarbejdes løbende en skriftlig 
hjemmeopgave, der analyserer, løser 
og/eller evaluerer en kommunikativ 
problemstilling eller opgave af teore-
tisk eller praktisk art inden for den 
valgte profil. Hjemmeopgavens emne 
fastlægges i samarbejde med vejleder. 
De studerende er selv ansvarlige for at 
tilvejebringe hjemmeopgavens teoreti-
ske og/eller empiriske grundlag.  
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige hjemme-
opgave udgør max. 66.000 tegn sva-
rende til 30 normalsider. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
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Prøvetitel: Profil Turismekommuni-
kation (1) 
 
Prøvekode: Prøve 7b 
Prøvetype: Skriftlig hjemmeopgave 
(individuel) 
ECTS:  20 ECTS 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med den skriftlige hjem-
meopgave skal den studerende kunne 
demonstrere omfattende viden om og 
færdigheder inden for turismekommu-
nikation. Desuden skal den studerende 
beherske almindelige principper for 
rapportskrivning samt udtrykke sig 
sprogligt korrekt på dansk. 

 
Under den valgte profil kan den stude-
rende vælge at tage et praktikophold på 
mindst 8 uger, som er henlagt til en 
dansk eller udenlandsk privat eller of-
fentlig virksomhed, organisation eller 
institution. 
 
Hvis den studerende har valgt at tage et 
praktikhold hos en privat eller offentlig 
virksomhed eller organisation i forbin-
delse med den valgte profil, skal den 
skriftlige hjemmeopgave tage ud-
gangspunkt i en teoretisk og/eller prak-

tisk problemstilling, som knytter sig til 
praktikopholdet. 
 
Prøvebeskrivelse 
Der udarbejdes løbende en skriftlig 
hjemmeopgave, der analyserer, løser 
og/eller evaluerer en kommunikativ 
problemstilling eller opgave af teore-
tisk eller praktisk art inden for den 
valgte profil. Hjemmeopgavens emne 
fastlægges i samarbejde med vejleder. 
De studerende er selv ansvarlige for at 
tilvejebringe hjemmeopgavens teoreti-
ske og/eller empiriske grundlag.  
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige hjemme-
opgave udgør max. 66.000 tegn sva-
rende til 30 normalsider. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
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Prøvetitel: Profil Offentlig Kommu-
nikation (1) 
 
Prøvekode: Prøve 7c 
Prøvetype: Skriftlig hjemmeopgave 
(individuel) 
ECTS:  20 ECTS 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med den skriftlige hjem-
meopgave skal den studerende kunne 
demonstrere omfattende viden om og 
færdigheder inden for offentlig kom-
munikation. Desuden skal den stude-
rende beherske almindelige principper 
for rapportskrivning samt udtrykke sig 
sprogligt korrekt på dansk.  
 
Under den valgte profil kan den stude-
rende vælge at tage et praktik-ophold 
på mindst 8 uger, som er henlagt til en 
dansk eller udenlandsk privat eller of-
fentlig virksomhed, organisation eller 
institution. 
 
Hvis den studerende har valgt at tage  
et praktikhold hos en offentlig organi-
sation eller institution i forbindelse 
med den valgte profil, skal den skriftli-
ge hjemmeopgave tage udgangspunkt i 
en teoretisk og/eller praktisk problem-

stilling, som knytter sig til praktikop-
holdet. 
 
Prøvebeskrivelse 
Der udarbejdes løbende en skriftlig 
hjemmeopgave, der analyserer, løser 
og/eller evaluerer en kommunikativ 
problemstilling eller opgave af teore-
tisk eller praktisk art inden for den 
valgte profil. Hjemmeopgavens emne 
fastlægges i samarbejde med vejleder. 
De studerende er selv ansvarlige for at 
tilvejebringe hjemmeopgavens teoreti-
ske og/eller empiriske grundlag.  
 
Omfang 
Omfanget af den skriftlige hjemme-
opgave udgør max. 66.000 tegn sva-
rende til 30 normalsider. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
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Prøvetitel: Profil Integreret Mar-
kedskommunikation og  
Public Relations (2)  
 
Prøvekode: Prøve 8a 
Prøvetype: Mundtlig eksamen (indi-
viduel) 
ECTS:  10 ECTS 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med den mundtlige eksa-
men skal den studerende kunne de-
monstrere omfattende viden om og 
færdigheder inden for integreret mar-
kedskommunikation og public relati-
ons. Desuden skal den studerende be-
herske almindelige principper for 
mundtlig præsentation samt udtrykke 
sig sprogligt korrekt på dansk. 
 
Prøvebeskrivelse 
I forbindelse med den mundtlige eksa-
men skal den studerende kunne besva-
re et eller flere spørgsmål stillet af ek-
saminator inden for det fastsatte pen-
sum og i dialog med eksaminator og 
censor uddybe og diskutere relevante 
aspekter af spørgsmålet/spørgsmålene.  
 
Varighed 
45 min. pr. studerende inkl. votering. 
Der gives forberedelsestid på 45 min. 

Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
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Prøvetitel: Profil Turismekommuni-
kation (2) 
 
Prøvekode: Prøve 8b 
Prøvetype: Mundtlig eksamen (indi-
viduel) 
ECTS:  10 ECTS 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med den mundtlige eksa-
men skal den studerende kunne de-
monstrere omfattende viden om og 
færdigheder inden for turismekommu-
nikation. Desuden skal den studerende 
beherske almindelige principper for 
mundtlig præsentation samt udtrykke 
sig sprogligt korrekt på dansk. 
 
Prøvebeskrivelse 
I forbindelse med den mundtlige eksa-
men skal den studerende kunne besva-
re et eller flere spørgsmål stillet af ek-
saminator inden for det fastsatte pen-
sum og i dialog med eksaminator og 
censor uddybe og diskutere relevante 
aspekter af spørgsmålet/spørgsmålene.  
 
Varighed 
45 min. pr. studerende inkl. votering. 
Der gives forberedelsestid på 45 min. 
 
 

Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
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Prøvetitel: Profil Offentlig Kommu-
nikation (2) 
 
Prøvekode: Prøve 8c 
Prøvetype: Mundtlig eksamen (indi-
viduel) 
ECTS:  10 ECTS 
 
Prøvekrav 
I forbindelse med den mundtlige eksa-
men skal den studerende kunne de-
monstrere omfattende viden om og 
færdigheder inden for offentlig kom-
munikation. Desuden skal den stude-
rende beherske almindelige principper 
for mundtlig præsentation samt ud-
trykke sig sprogligt korrekt på dansk. 
 
Prøvebeskrivelse 
I forbindelse med den mundtlige eksa-
men skal den studerende kunne besva-
re et eller flere spørgsmål stillet af ek-
saminator inden for det fastsatte pen-
sum og i dialog med eksaminator og 
censor uddybe og diskutere relevante 
aspekter af spørgsmålet/spørgsmålene.  
 
Varighed 
45 min. pr. studerende inkl. votering. 
Der gives forberedelsestid på 45 min. 
 
 

Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
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Prøvetitel: Specialeafhandling 
 
Prøvekode: Prøve 9 
Prøvetype: Fri, selvstændig afhand-
ling med mundtligt forsvar 
ECTS:  30 
 
Prøvebeskrivelse 
Specialet er en fri, selvstændig afhand-
ling. Afhandlingen skal skrives på 
dansk eller engelsk, alt efter hvilken 
linje den studerende følger. Specialet 
skal indeholde et resumé på max. 4.400 
tegn (eksklusiv blanktegn). Resumeet 
skal være på engelsk eller et andet 
fremmedsprog (efter aftale med vejle-
der). 
 
Specialeemner 
Specialets emne skal være relateret til 
virksomhedskommunikation i bred for-
stand, herunder den organisatoriske 
eller samfundsmæssige eller kulturelle 
kontekst. Der kan være fokus på en 
problemstilling af enten empirisk art 
eller der kan være fokus på en pro-
blemstilling af teoretisk art. 
 
Specialevejledning 
Tilmelding til specialevejledning hos 
en vejleder sker ved aflevering af en 
specialetilmeldingsblanket. Blanketten 

fås på sekretariatet. Der kan tilknyttes 
såvel en hoved- som en bivejleder, hvis 
det er nødvendigt. 
 
Specialet kan udarbejdes i grupper un-
der forudsætning af, at hver enkelt stu-
derendes bidrag tydeligt kan identifice-
res. 
 
Omfang 
Specialeafhandlingen er et selvstæn-
digt, skriftligt arbejde på 50-80 A4 si-
der à 2.200 tegn, ekskl. bilag. Afhand-
lingens omfang i tegn (ekskl. blank-
tegn) skal anføres i specialet. 
 
Varighed 
Specialeafhandlingen forsvares ved en 
mundtlig prøve, der har en varighed på 
45 minutter inkl. votering. Der er ingen 
forberedelsestid. Den mundtlige prøve 
afholdes max. 8 uger efter afleveringen 
af specialet. 
 
Censur 
Ekstern. 
 
Bedømmelse 
Der gives én karakter efter 13-skalaen. 
Karakteren gives i forbindelse med det 
mundtlige forsvar. Den skriftlige del 
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vægter 2/3, og den mundtlige del væg-
ter 1/3. 
Ved bedømmelsen vil der blive lagt 
vægt på følgende evalueringskriterier: 
 

• Tager behandlingen sigte på for-
hold, som er væsentlige for em-
net? 

• Er materialet velvalgt? 
• Er de fremlagte oplysninger kor-

rekte og dokumenterede? 
• Er der vist kritisk sans ved an-

vendelsen af materiale og se-
kundærlitteratur? 

• Er der dokumenteret kendskab 
til den videnskabelige litteratur, 
der er relevant for behandlingen 
af emnet? 

• Er terminologien præcis og kon-
sekvent anvendt? 

• Er der et rimeligt forhold mellem 
refererende fremstilling, kom-
menterende stillingtagen og egne 
iagttagelser? 

• Er der vist selvstændighed i iagt-
tagelse, analyse, argumentation 
og påvisning af sammenhænge? 

• Er kompositionen logisk og 
præget af overblik? 

• Er den skriftlige fremstilling 
klar, fri for indre modsigelser  

• og tilfredsstillende i sin udform-
ning? 

• Er præsentationen og diskussio-
nen i forbindelse med det mundt-
lige forsvar af specialeafhand-
lingen klar og sammenhængen-
de?  

 
Der foretages en helhedsvurdering af, 
hvordan den studerende lever op til de 
ovenfor anførte evalueringskriterier 
både i specialeafhandlingen og under 
den mundtlige prøve. I bedømmelsen 
indgår også det resumé, der ledsager 
specialet. 
 
Såfremt et speciale bedømmes som ik-
ke bestået, kan samme speciale bruges 
som udgangspunkt for et revideret spe-
ciale, som afleveres, forsvares og be-
dømmes efter normal praksis. 



   Studieordning af 1. september 2005  

 69 

Kapitel 10: Generelle bestem-
melser 
 
Prøverne 
Prøverne aflægges hver for sig i den 
rækkefølge den studerende ønsker. 
 
Prøverne aflægges i de to faste eksa-
mensterminer (december-januar og 
maj-juni). Der kan desuden efter stu-
dienævnets beslutning afviges fra de 
faste terminer i forbindelse med frie 
hjemmeopgaver. Specialet kan afleve-
res på et hvilket som helst tidspunkt i 
løbet af studiet. 
 
En prøve med vurdering efter 13-
skalaen er bestået, når den er blevet 
vurderet til karakteren 6 (seks) eller 
derover. Under andre vurderingsformer 
angives det ved "bestået", at en prøve 
er bestået. 
 
Omprøve 
Opnås karakteren 6 (eller "bestået") 
ikke ved en prøve, kan den studerende 
indstille sig til samme prøve i en sene-
re eksamenstermin. I forbindelse med 
løbende evaluering, se dog prøvebe-
skrivelserne for valgfag (1) og valgfag 
(2). 
 

Individuelle prøver/gruppeprøver 
Både ved individuelle prøver og ved 
gruppeprøver skal der ske en individu-
el bedømmelse af den studerendes præ-
station. Ved gruppeopgaver, der afle-
veres skriftligt, skal den enkelte delta-
gers bidrag tydeligt fremgå. 
 
Antal evalueringsforsøg 
Man kan højst deltage i en prøve, her-
under aflevere specialeafhandling, tre 
gange. Kandidatstudienævnet kan i 
ganske særlige tilfælde tillade et fjerde 
eksamensforsøg. 
 
Eksamenstilmelding 
Ved alle eksaminer er der krav om til-
melding inden en bestemt frist. 
 
Eksamensframelding 
Fristen for framelding er senest 14 da-
ge før afholdelse af den pågældende 
prøve. Er den studerende tilmeldt en 
eksamen uden rettidig at have frameldt 
sig, betragtes tilmeldingen altid som et 
eksamensforsøg. 
 
Overtrædelse af eksamensreg-
lementet 
Hvis en eksaminand ikke overholder 
eksamensreglementet, kan det medføre 
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 afvisning af besvarelsen. Der henvises 
i øvrigt til reglerne for disciplinære 
foranstaltninger for de studerende på 
Handelshøjskolen i Århus. Disse kan 
ses på: 
http://www.asb.dk/studinfo/study/studieregler
/vejledninger/disciplinaer.aspx 

 
Sygdom mv. 
Hvis man på grund af sygdom eller 
lignende ikke kan deltage i eller fuld-
føre en prøve, kan kandidatstudienæv-
net efter ansøgning give tilladelse til 
for sen framelding. 
 
Hvis der for den pågældende studeren-
de vil blive tale om studieforsinkelse, 
kan kandidatstudienævnet desuden gi-
ve tilladelse til afholdelse af sygeek-
samen eller forsinket aflevering. Når 
der afholdes sygeeksamen, kan også 
andre studerende deltage, såfremt de 
efter ovenstående regel har fået tilla-
delse til for sen framelding. 
 
Ved ansøgning skal sygdom altid være 
dokumenteret ved lægeerklæring, som 
skal dække den pågældende dag eller 
periode og være udstedt efter personlig 
henvendelse til lægen samme dag, som 
afleveringen eller prøven skulle finde 
sted. 

Merit 
Kandidatstudienævnet kan godkende, 
at uddannelseselementer, der er gen-
nemført ved en anden dansk eller uden-
landsk videregående uddannelsesinsti-
tution, træder i stedet for uddannelses-
elementer i denne studieordning. Så-
danne uddannelseselementer bedøm-
mes som "bestået", medmindre der er 
givet en karakter efter 13-skalaen ved 
den institution, hvor uddannelsesele-
mentet er gennemført. 
 
Eksamensbevis 
Handelshøjskolen udsteder bevis for 
bestået eksamen med angivelse af de 
aflagte prøver og de opnåede karakte-
rer. 
 
Studerende, der forlader uddannelsen 
uden at have gennemført den, har ret til 
at få dokumentation for beståede prø-
ver. Dokumentationen påføres oplys-
ninger om prøvens art og den opnåede 
karakter. 
 
Klager 
Klager over eksamensresultater skal 
indgives til Studievejledningen. 
 

http://www.asb.dk/studinfo/study/studieregler/vejledninger/disciplinaer.aspx
http://www.asb.dk/studinfo/study/studieregler/vejledninger/disciplinaer.aspx
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Kapitel 11: Almindelige be-
stemmelser 
 
Studievejledning 
Der bliver udarbejdet en studievejled-
ning for kandidatuddannelsen. Studie-
vejledningen godkendes af kandidat-
studienævnet. 
 
Studievejledningen indeholder en bre-
dere redegørelse for uddannelsen, en 
praktisk vejledning for de studerende 
og oplysninger om andre forhold af 
betydning for de studerendes planlæg-
ning af deres studium. 
 
Dispensation fra studieordningen 
Kandidatstudienævnet kan, når der fo-
religger særlige forhold, der begrunder 
dette, dispensere fra de bestemmelser i 
Studieordningen, der ikke er bundet i 
bekendtgørelsen, men alene fastsat af 
Handelshøjskolen.  
 
Ønsker om dispensation indsendes til 
ministeriet gennem højskolen, vedlagt 
højskolens kommentarer. 
 

Kapitel 12: Ikrafttræden 
 
Studieordningen har virkning for stu-
derende, der påbegynder uddannelsens  

dansksprogede linje 1. september 2005.  
 

Kapitel 13: Gennemførsels-
frist 
 
Uddannelsen skal være afsluttet senest 
5 år efter påbegyndelsen af denne. 
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