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1 Uddannelsens forankring 
Cand.it. It, Kommunikation og Organisation er en uddannelse under it-vest. It-vest er et 
uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og 
Syddansk Universitet. Dets formål er blandt andet at styrke og udvikle udbuddet af 
erhvervsrettede it-uddannelser i Vestdanmark.  
 
Ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet, er uddannelsen underlagt Studienævnet for 
Virksomhedskommunikation og IT. 
 
Studiet ledes og administreres i det daglige af linjekoordinator og lektor Lars Haahr samt 
sekretær Karin Hørup, begge Institut for Virksomhedsledelse. 

2 Hvor henvender man sig? 
Studievejledningen for Virksomhedskommunikation og IT tager sig af rådgivning om 
optagelse, tilrettelæggelse af studiet, dispensationsansøgninger, eksamensklager m.m.  
Se mere på: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-
it/studievejledning/studievejledningen-for-virksomhedskommunikation-og-it/     
 
Aarhus BSS Studieservice  
Aarhus BSS Studieservice er der, hvor du kan henvende dig vedrørende spørgsmål om f.eks. 
undervisnings- og eksamenstilmelding. De har to adresser:  
 

• Tåsingegade 3, Lokale 021 i bygning 1443, 8000 Aarhus C 
• Fuglesangs Allé 4, 4. sal i bygning 2610 (S-bygningen), 8210 Aarhus V 

 
Se også http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-
it/kontakt/aarhus-bss-student-services-virksomhedskommunikation-og-itko/      
 
Sekretæren for ITKO-programmet: Rådgivning om alt tænkeligt vedr. ITKO, fx optagelse, 
faglig vejledning, studieplanlægning, eksamen mv.  
E-mail: kah@mgmt.au.dk, tlf. 8716 5045 
Kontoradresse: Institut for Virksomhedsledelse, Fuglesangs Allé 4, Bygn. 2610, lok. S425, 8210 
Aarhus V. 
 
Studieportal for Virksomhedskommunikation og IT: Studieportalen hvor ITKO-studerende 
kan finde informationer om timeplaner, regler og diverse services. 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/studievejledning/studievejledningen-for-virksomhedskommunikation-og-it/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/studievejledning/studievejledningen-for-virksomhedskommunikation-og-it/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/kontakt/aarhus-bss-student-services-virksomhedskommunikation-og-itko/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/kontakt/aarhus-bss-student-services-virksomhedskommunikation-og-itko/
mailto:kah@mgmt.au.dk
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3 Lokaler 
ITKO-uddannelsen har råderet over fire lokaler i bygning 1410 på Bartholins Allé. Lokalerne har 
nr. 042, 043, 044 og 045. 
 
Lokalerne er tænkt som forberedelses- og arbejdslokaler, hvor studerende kan mødes og arbejde 
i grupper. Venligst vis hensyn til hinanden, når I bruger lokalerne. 
 
Bemærk, at lokale 043 er forbeholdt speciale-skrivere fra 1. jan.-1. aug. hvor der skal være 
arbejdsro. 
 
Har man brug for yderligere lokaler, kan man booke et lokale via ”resource booker”.  

4 Nøglekort 
Alle studerende kan få kodet sit studiekort således, at det kan bruges som nøglekort til bl.a. 
ITKO’s gruppelokaler. Anmodning om dette sker via en web-formular som ligger under 
Studieportal for Virksomhedskommunikation og IT. Hvis der er problemer med kortet, kontakt 
da pedellerne i M-bygningen (2628, lokale M24) på Fuglesangs Allé.  
 
Når du anmoder om at få kodet dit studiekort som nøglekort, er det vigtigt, at du i rullemenuen 
’Fag/Institut’ vælger ”Institut for Virksomhedsledelse, cand.it.-studerende”, så pedellerne ved, 
hvilke områder du skal have adgang til. 

5 Printere 
Printning kan ske på AU’s biblioteker og på Studenterlauget mod betaling.  

6 Bærbar computer 
Det anbefales, at man som studerende har en bærbar computer, som man har 
administratorrettigheder til, og som man dermed kan installere programmer på.  

7 Blackboard 
Al undervisning afvikles med anvendelse af e-læringsplatformen Blackboard. Alle studerende får 
ved studiestart tilsendt information om brugernavn og password.  
 
Det er vigtigt, at du via Blackboard holder dig orienteret om diverse undervisningsaktiviteter og 
deadlines for aflevering af opgaver.  
 
For yderligere information om Blackboard eller it-faciliteterne generelt henvises til Studieportal 
for Virksomhedskommunikation og IT, hvor du også kan finde it-afdelingens og Blackboard-
supportens kontaktadresser. 

8 Holdrepræsentant og studenterpanel 
Hver årgang på ITKO skal vælge op til tre studenterrepræsentanter fra både ITKO classic 
toningen for IT-bachelorer. Disse repræsentanter er et vigtigt link mellem ITKO-årgangene og 
studieledelsen.  
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/studiemiljoe/lokalebookingforstuderende/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/studiemiljoe/studiekort-som-adgangskort/


6 
 
 

Hvis man har emner, som man ønsker, at studieledelsen skal tage stilling til, sendes de til 
holdrepræsentanten og/eller direkte til studiesekretæren. Holdrepræsentanterne sidder for ét 
semester ad gangen med mulighed for genvalg. 
 
Holdrepræsentanterne indgår i ITKO’s studenterpanel, som mødes med studieledelsen 2-3 gange 
om året eller efter behov. Også studenterpanelet fungerer som bindeled mellem studieledelsen og 
de studerende og som sparringspartner i forhold til evaluering af uddannelsen, idégenerering, 
generel feedback m.m. 

9 It-vest 
It-vest er et uddannelsessamarbejde mellem universiteterne i Vestdanmark, hvorunder ITKO-
uddannelsen blev etableret omkring år 1999. It-vest yder gerne støtte til it-faglige arrangementer 
eller ture for studerende. Hvis man har idéer til et arrangement eller en tur, kontakt da ITKO-
sekretæren eller It-vest. 

10 Grupper 
Hvert semester indebærer en udstrakt grad af gruppearbejde.  
 
På første og andet semester dannes grupperne administrativt, dvs. af underviserne og/eller 
sekretariatet. Grupperne skal bestå af fem studerende, undtagelsesvist fire. Studerende på den 
klassiske ITKO-toning og studerende på IT-toningen kommer i separate grupper. 
På tredje semester sammensætter de studerende grupperne ud fra deres interesser i forhold til det 
valgte valgfag. Grupperne skal bestå af maksimalt fem studerende, undtagelsesvist fire. Det er 
primært årgangens ansvar at få gruppeinddelingen til at gå op. Gruppeinddeling sker nemlig 
under mottoet: Ingen grupper er færdigdannet, før alle er i en gruppe. Hvis holdet ikke kan 
komme til enighed om gruppedannelsen, vil studieledelsen udarbejde gruppeinddelingen. 
 
Vedrørende grupper på fjerde semester henvises til fagbeskrivelsen for Speciale samt teori- og 
metodevalg i kursuskataloget.  
 
Grupperne opfordres til at sparre med hinanden, specielt på første og andet semester, hvor 
studerende på den klassiske ITKO-toning og studerende på IT-toningen er i separate grupper. 
Her kan det være en god idé, at grupper allierer sig med hinanden og sparrer om de faglige 
udfordringer.  
 
Når grupperne er etableret, skal de enkelte grupper udarbejde regler for samarbejdet. Gruppen 
skal også tage stilling til, hvilke sanktioner der skal være, hvis et medlem ikke overholder de 
vedtagne regler.  
 
Kommunikation er en meget vigtig ting i forhold til gruppearbejde. Derfor: Vær åbne og snak 
tingene igennem, før eventuelle problemer og/eller misforståelser går i hårdknude.  
 
Hvis en studerende ønsker det, er der mulighed for at aflevere en individuel besvarelse ved fx at 
de studerende angiver, hvem der har skrevet hvad i en rapport. (Der er dog generelt ikke noget 
krav om dette, da stort set alle ITKO’s gruppeprojekter forsvares ved en individuel, mundtlig 
eksamen.) 

http://www.it-vest.dk/
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11 Code of conduct 
For generelle retningslinjer angående god og acceptabel adfærd på og uden for institutionen 
henvises til Aarhus BSS’ Code of conduct. 

12 Normalstudieplan 

Semesterplan for cand.it i It, Kommunikation og Organisation 

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 
 
Undervisning og 
projekter 

 
Undervisning 
(projekt og metode) 

 
Metode 

 
Under-
visning 

 
Valg-
fag 

 
Speciale 

 
Teambuilding og 
teamwork 
(inkl. projekt) 
(10) 

 
Projektledelse og  
kravspecifikation 
(inkl. projekt) 
(10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalita-
tive og 
kvanti-
tative 
meto-der 
(5) 

 
Organisation 
og ledelses-
former 
(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valg-
fag  
(10) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Speciale 
samt teori 
og 
metodevalg 

 
Digital kommunika-
tion  
(inkl. projekt) 
(10) 

 
Integreret 
markedsføring 
(inkl. projekt) 
(10) 

 
Digital 
business 
(5) 

 
Programmering  
(10) 
 
 
Produktudvikling og 
innovationsledelse 
(10)* 

 
Systemudvikling og 
Databaser 
(inkl. projekt) 
(10) 
 
Virksomheds-
arkitektur og design 
(10)* 

 
Business 
analytics  
(5) 

30 ects 30 ects 5 ects 15 ects 10 
ects 

30 ects 

 
* Fag for studerende med en it-bachelor 
 
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/studiemiljoe/code-of-conduct-for-studerende/
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12.1 Introduktionsuger 
Til hvert semester er der knyttet en særlig introduktionsuge eller metodeuge. Tidspunktet for 
disse uger er: 
 
1. semester: Teambuilding i uge 35 
2. semester: Kravspecifikation i uge 5 
3. semester: Kvalitative og kvantitative metoder, som regel i november 
4. semester: Teori- og metodevalg. Første dag af dette semesters metodeuge plejer at finde sted i 

september/oktober på 3. semester. Resten af metodeugen finder sted i december og 
januar.  

 
I alle disse metodeuger og -dage er der obligatorisk deltagelse!  
 
Hver introduktionsuge er oprettet enten som en del af et fag eller som et selvstændigt fag i 
kursuskataloget og på Blackboard, og her vil du kunne finde yderligere oplysninger om ugernes 
konkrete indhold og afvikling. 
 
Hvis man udebliver fra en metodeuge eller ikke afleverer den opgave, som er knyttet til den 
pågældende metodeuge, skal udeblivelsen erstattes af en anden relevant studieaktivitet, som 
tilrettelægges af underviseren og den fagansvarlige. Dette er nærmere beskrevet i 
kursusbeskrivelsen for det enkelte fag.  

13 Generelle eksamensbestemmelser 
Information om generelle eksamensbestemmelser og om reeksamen kan ses på Studieportal for 
Virksomhedskommunikation og IT, hvor man kan finde link til studieordningen for ITKO samt 
fagbeskrivelserne i AU Kursuskatalog. 

14 Generelle krav til projekter 
Hvert semester afsluttes med udarbejdelsen af et eller flere gruppeprojekter. For projekterne på 
1. og 2. semester samt 3. semesters valgfagsprojekt gælder nedenstående generelle retningslinjer. 
 
Yderligere information om projekterne findes på Blackboard, i fagbeskrivelserne samt i 
studieordningen.  
 
Derudover tilbyder biblioteket på Fuglesangs Alle betydelig vejledning i informationssøgning, 
referenceværktøjer, generel vejledning i at skrive opgaver og meget andet. Se hvad de kan 
tilbyde på http://library.au.dk/kurser/   

14.1 Vejledning 
Alle grupper og specialeskrivere har mulighed for at benytte vejledere som sparringspartnere, 
hvis man er gået i stå eller har et konkret problem, man har svært ved at løse i gruppen. Ved 
kontakt til vejleder skal der forefindes et skriftligt oplæg om det, der skal diskuteres. På den 
måde udnyttes både de studerendes og vejleders tid optimalt. Det anbefales, at parterne 
afstemmer deres forventninger og krav til problemstilling, teori og metode. Desuden anbefales 
parterne at afklare deres gensidige forventninger til vejledningens form og indhold (fx at vejleder 
ikke læser dele af rapporten, at dele af vejledningen kan foregå på e-mail, og hvor åbne 
spørgsmål der kan stilles), antal møder, vejledernes tilgængelighed, tidsplaner og deadlines. 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/eksamen/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/eksamen/
http://library.au.dk/kurser/
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14.2 Projektets rolle ved den mundtlige eksamen 
Eksamensformen fremgår af kursusbeskrivelserne samt under det relevante afsnit i denne 
studiehåndbog.  
 
Eksaminationen tager som oftest udgangspunkt i den skriftlige grupperapport, hvor der kan 
eksamineres i rapportens problemstilling sammenholdt med teorier, begreber, empiri og 
konklusioner. Den enkelte studerende bør kunne begrunde de valg, analyser og konklusioner, der 
er foretaget i rapporten, og gerne kunne perspektivere løsningsforslagene. Gruppearbejdet er 
derfor en meget vigtig forberedelse til eksamen, der, ud over rapporten, kan fokusere på de 
teorier der er knyttet til faget. 

14.3 Omfang 
OBS: Efter eksamenerne i januar 2020 er overstået, træder nye regler for beregning af omfang i 
kraft. Ændringen vil efter årsskiftet fremgå af studieordningen. Her gøres rede for, hvad der 
gælder i efteråret 2019, og hvad der vil gælde fra og med foråret/sommeren 2020. 
 
Regler for omfang af projekter og eksamener i efteråret/vinteren 2019-2020 
 
En normalside indeholder ca. 2200 tegn (ekskl. mellemrum). 
 
Rapporten skal skrives i et klart og flydende sprog, da dette er et vigtigt element i bedømmelsen. 
Det er endvidere en af de akademiske kvalifikationer, at de studerende kan organisere og tilpasse 
emnet til det tilladte antal sider, hvorfor dette også indgår i bedømmelsen. 
 
Alle dele af rapporten (forside, resumé, indholdsfortegnelse, fodnoter, referencer, tabeller, mm.) 
tæller med i det samlede antal anslag. Kun bilag medregnes ikke i det samlede antal anslag og 
bruges kun til dokumentation og stikprøver af metode og beregninger. 
 
Figurer og illustrationer tæller 800 tegn uafhængig af størrelsen. Bemærk, at tabeller lavet i f.eks. 
Word tæller det antal tegn, som Word regner sig frem til. Med andre ord anses en tabel altså ikke 
for en ’figur’.  
 
Der gælder ikke et minimumskrav til antal anslag. Dette betyder, at en rapport ikke behøver at nå 
op på det maksimale antal sider. 
 
Der er ingen formelle krav til linjeafstand, margener, skrifttype, sidehoved eller sidefod, så 
længe rapporten er læselig og inden for fornuftige rammer. 
 
Regler for omfang af projekter og eksamener, inkl. specialet, i foråret/sommeren 2020 
 
En normalside defineres som 2400 anslag inkl. mellemrum. Beregningen af normalsider omfatter 
tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste eller bilag. 
 
Rapporten skal skrives i et klart og flydende sprog, da dette er et vigtigt element i bedømmelsen. 
Det er endvidere en af de akademiske kvalifikationer, at de studerende kan organisere og tilpasse 
emnet til det tilladte antal sider, hvorfor dette også indgår i bedømmelsen. 
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Figurer og illustrationer tæller 800 tegn uafhængig af størrelsen. Bemærk, at tabeller lavet i f.eks. 
Word tæller det antal tegn, som Word regner sig frem til. Med andre ord anses en tabel altså ikke 
for en ’figur’.  
 
Der gælder ikke et minimumskrav til antal anslag. Dette betyder, at en rapport ikke behøver at nå 
op på det maksimale antal sider. 

14.4 Sprog 
Projekterne på 1., 2, og 3. semester skrives som hovedregel på dansk, men må også gerne skrives 
på engelsk efter aftale med vejlederen/vejlederne. 

14.5 Resumé 
Projekterne på 1. semester og 3. semester bør blive forsynet med et resumé (abstract) på 
maksimalt én side, med mindre underviserne/vejlederne meddeler noget andet. Resuméet kan 
skrives på dansk eller engelsk. 

14.6 Bilagsmateriale 
Bilagsmateriale i form af tabeller, filer (billede, lyd, etc.), programudskrifter, transskriberinger af 
interviews eller data fra egne undersøgelser behøver ikke, men må gerne, medtages i 
bilagssamlingen. Dog skal transskriberinger og data altid være tilgængelig på forlangende.  
 
Bilagssamlingen arrangeres således, at læseren nemt kan finde rundt i bilagssamlingen. Censor 
og eksaminator læser ofte ikke bilagssamlingen i sin helhed, derfor skal den centrale 
dokumentation medtages i rapportens tekstdel. Rapporten skal altså kunne læses og forstås i sin 
helhed uden at skulle konsultere bilagsmaterialet. 

14.7 Tabeller og figurer/modeller 
Tabeller og figurer nummereres fortløbende. Indholdet skal forklares i teksten og/eller note, så 
der ikke hersker tvivl om fortolkningen. Der skal altid være fyldestgørende benævnelse af 
tabellens indhold i hoved- og forspalte og på dimensionerne i en graf. 

14.8 Referencer 
Det er meget vigtigt både at angive eksterne kilder samt at bruge en korrekt og konsistent måde 
at opstille referencer på. Har man citeret et værk uden at angive det i teksten, kan det blive 
betragtet som eksamenssnyd (se 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-
it/eksamen/eksamenssnyd/). 
 
Referencer angives i teksten i parentes med forfatter og årstal (Hansen, 1999) og ikke i fodnoter 
(undtagen internetkilder, se nedenfor). Alle referencer, der anvendes, skal anføres præcist og 
nøjagtigt i rapportens referenceliste. Husk at angive sidetal, hvis værket har sidetal. 
Referencelister anbringes bagest i rapporten – dog før eventuelle bilag – og bør sorteres 
alfabetisk efter forfatter uden særskilt opdeling mellem bøger, artikler mv. Er der flere referencer 
med samme forfatter og årstal ordnes de med a, b, c som fx:  
 

Mingers, J. (2004a), “Critical Realism and Information Systems: Brief Responses 
to Monod and Klein”, Information and Organization, vol. 14, no. 2, pp 145-153. 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/eksamen/eksamenssnyd/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/eksamen/eksamenssnyd/
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Mingers, J. (2004b), ”Paradigm Wars: Ceasefire Announced Who Will Set Up the 
New Administration?”, Journal of Information Technology, vol. 19, no. 3, pp. 165–
171. 
Mingers, J. (2004c), “Realizing Information Systems: Critical Realism As an 
Underpinning Philosophy for Information Systems”, Information and 
Organization, vol. 14, no. 2, pp 87-103. 

 
Anvend eventuelt eksisterende reference-regler, fx APA. Det anbefales, at man bruger et 
program til at holde styr på sine kilder. Se mere om dette på bibliotekets side til studerende: 
http://library.au.dk/guides/   
 
Kilder fra internettet skal skrives ud og/eller gemmes som en fil og skal fremvises på 
forlangende. Internetkilder (URL) angives i en fodnote i selve rapporten eller i liste adskilt fra 
litteraturreferencer.  
 
Referencer til e-bøger kan være tricky, men her er et par tips: I referencelisten skal angives typen 
af e-bog og/eller hvilken version det er, samt hvor bogen kan downloades (bogens DOI). Et 
eksempel: 
 

 
Referencer til e-bøger i brødteksten kan nemt angives, hvis e-bogen har side- eller 
afsnitsnummerering. Hvis ikke, kan man evt. citere fra bogen og derefter tilføje forfatter og 
årstal. Et eksempel: 
 

 
Direkte citater skal i anførselstegn og med direkte sidehenvisning til kilden. Alt andet er snyd! 
 
Krydshenvisninger i rapporten angives med direkte sidehenvisninger i stedet for “Vi har tidligere 
set/nævnt/været inde på...” Tjek også disse sidehenvisninger og brug evt. 
krydshenvisningsfunktionen i Word. 
 

14.9 Plagieringskontrol 
Ved digital aflevering sendes projekter gennem AU’s plagieringskontrol, Urkund. Det er derfor 
vigtigt at angive kilder præcist og korrekt, også kilder som egentlig henviser til noget du selv 
tidligere har udarbejdet, eller som måske stammer fra gruppearbejde, du tidligere har deltaget i. 
Vær varsom med brug af fælles noter og/eller delte dokumenter, som kan blive betragtet som 
plagiat. Husk: Angiv altid kilden!  

Gladwell, M. (2008). Outliers: The story of success [Kindle DX version]. Fra Amazon.com   
 
Brill, P. (2004). The winner’s way [Adobe Digital Editions version].  
doi:10.1036/007142363X 

One of the author’s main points is that “people don’t rise from nothing” (Gladwell, 2008, 
Chapter 1, Section 2, para. 5). 

http://library.au.dk/guides/
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14.10 Forsidekrav 
Rapportens forside SKAL indeholde følgende oplysninger:  
 

• Forfatternes navne 
• Gruppenummer 
• Måned og år 
• Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS 
• Opgavens titel samt evt. undertitel 
• Fag 
• Vejleders/vejlederes navn(e) 
• Rapportens samlede antal tegn 

 
Rapporten skal IKKE indeholde cpr.nr. eller underskrifter fra forfatterne. 

14.11 Akademiske formkrav 
For yderligere tips til, hvordan man udformer en rapport i hht. akademiske formkrav henvises til 
for eksempel "Den gode opgave" af Lotte Rienecker et al., Samfundslitteratur, nyeste udgave. 
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15 Eksamensprojekter første semester 
 
Nedenfor beskrives eksamenerne i de fag på første semester, hvor der skal udarbejdes et 
gruppeprojekt. I faget Programmering er eksamensformen lidt anderledes; se beskrivelsen af den 
eksamen i kursuskataloget.  
 

15.1 Formål 
På første semester udarbejdes projekter i Digital kommunikation, Teamwork og 
Produktudvikling og innovationsledelse. Formålet med gruppeprojekterne er at demonstrere, at 
man forstår teorierne og kan relatere begreber, modeller osv. til den praktiske virkelighed. 
 
Gruppeprojekterne i Teamwork, Produktudvikling & innovationsledelse samt i Digital 
kommunikation repræsenterer en pædagogisk form, hvor de studerende uddyber og udtrykker 
deres forståelse af fagets væsentlige begreber, tankegange, modeller m.v. gennem konfrontation 
med praksis. Evnen til at vurdere og anvende teoretisk viden til løsning af forskellige typer 
problemer er blandt de grundlæggende kriterier ved bedømmelse af eksamensbesvarelser.  
 
Deltagelsen i gruppeprojekterne er obligatorisk, og det anbefales, at arbejdet med rapporterne 
forløber parallelt og kontinuerligt i hele projektperioden. Projekterne evalueres ved mundtlige 
forsvar, jvf. fagbeskrivelsen.  
 

15.2 Indhold 
Emnerne for projekt i Digital kommunikation og projekt i Teamwork formuleres i samarbejde 
med underviseren. Særligt for projektet i Digital kommunikation gælder, at projektet skal tage 
udgangspunkt i en konkret virksomhed eller organisation (som de studerende selv vælger), hvor 
de studerende analyserer en digital kommunikationsopgave og kommer med løsningsforslag.  
 
Formulering af problemstilling og afgrænsning følger normale retningslinjer for 
studenterprojekter. Der er således en frihed til at præcisere en velafgrænset og konsistent 
problemformulering inden for pensum, idet der er tale om løsning af et praktisk problem, hvor 
problemløsningen hviler på et teoretisk og metodemæssigt grundlag. Der er altså tale om en 
akademisk tilgang til og behandling af emnet ud fra normale akademiske standarder for 
opgaveløsning, som typisk omfatter resumé, indledning, problemstilling, metode, analyse, 
konklusion og perspektivering samt litteraturliste. 
 
Der tages udgangspunkt i en central problemstilling i tilknytning til pensum. Man kan eventuelt 
– afhængig af problemstilling og fagområde – kort skitsere, hvorledes litteraturen (pensum og 
evt. supplerende referencer) anbefaler at løse/arbejde med denne problemstilling. Det forventes 
også, at man i projektperioden opsøger supplerende litteratur, ligesom underviser kan udlevere 
ekstra materiale, der er relevant for projekterne.  
 
Problemformulering for projekterne i hhv. Teamwork, Produktudvikling og innovationsledelse 
samt Digital kommunikation skal være godkendt af den fagansvarlige lærer inden den 4 ugers 
projektperiode begynder.  
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Særligt om projektet i Produktudvikling og innovationsledelse: Projektet fokuserer på 
problemstillingen vedrørende virksomheders strategi og aktiviteter enten i forbindelse med deres 
generelle tilgang til innovation eller vedrørende et specifikt produktudviklingsforløb. Projektet 
kan anvende en tilgang af enten økonomisk, marketing, eller organisatorisk karakter eller en 
kombination heraf. 

15.3 Omfang 
Da kravene til omfang af projekterne i fagene på 1. semester varierer, henvises til de enkelte 
fagbeskrivelser i kursuskataloget.  

15.4 Aflevering 
Projekterne skal afleveres/uploades i Wiseflow til den af sekretariatet fastsatte dato. Følg 
Wiseflows procedure for gruppeaflevering, og inkludér jeres gruppenummer i filnavnet.  

15.5 Mundtlig eksamen 
Med udgangspunkt i projektet gennemføres individuelle mundtlige eksaminer. Ved eksamenen 
kan der være intern eller ekstern censur (se kursusbeskrivelsen). Der afsættes 20 minutter per 
studerende til eksamination, evaluering og praktisk afvikling for hvert projekt/fag. Eksamen 
bedømmes efter karakterskalaen. 
 
Den generelle procedure ved mundtligt projektforsvar er, at den studerende giver en indledende 
præsentation på maks. 5 minutter, hvorefter eksaminator og evt. censor stiller uddybende 
spørgsmål til den studerendes faglige viden om emnet. For yderligere information om det 
mundtlige forsvar henvises til kursusbeskrivelserne og undervisers retningslinjer. 
 
Indtil alle i gruppen er kaldt ind til eksamination, skal de studerende, der er blevet eksamineret, 
opholde sig i et dertil anvist rum, hvor de ikke har kontakt med gruppemedlemmer, der er blevet 
eksamineret. 
 
Når alle studerende i en gruppe er blevet eksamineret, meddeles karakteren. Derefter får gruppen 
en mundtlig vurdering af rapporten. Der er afsat 20 minutter til denne tilbagemelding. 
  
Bestås projektet ikke, arrangeres reeksamen.  
  

https://wiseflow.zendesk.com/hc/en-gb/articles/115000701733-How-to-form-a-group-and-submit-a-group-paper
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16 Eksamensprojekt 2. semester: Samlet projekt 
 

16.1 Formål 
Formålet med projektet på 2. semester er ud fra en given case at demonstrere de færdigheder, der 
er opnået i semestrets fag.  

16.2 Indhold 
I projektet på 2. semester inddrages alle semestrets fag: Kravspecifikation og Projektledelse, 
Integreret markedsføring, Produktudvikling og innovationsledelse eller Systemudvikling og 
Databaser.  
  
Rapporten bør inddeles i fem hovedafsnit:  
 
- Indledning 
- Ét afsnit for hvert af de tre fagområder: Projektledelse (inkl. elementer fra metodeugen om 
 kravspecifikation), Systemudvikling/Databaser (eller Virksomhedsarkitektur og design) og 
 Integreret markedsføring 
- Afslutning, konklusion og/eller perspektivering.  
Der afsættes minimum 4 uger til projektarbejdet. Rapporten skal udformes i henhold til generelle 
akademiske formkrav og til de ovenfor nævnte generelle krav til rapporter på cand.it. ITKO.  

16.3 Omfang 
Grupperapportens samlede omfang må maks. udgøre 65 normalsider (en normalside defineres 
som 2400 anslag inkl. mellemrum. Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke 
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste eller bilag. Figurer tæller 800 tegn. Omfanget af 
besvarelsen af spørgsmålene inden for hver fagdisciplin må maksimalt fylde 52.000 anslag inkl. 
mellemrum. 

16.4 Aflevering 
Rapporten afleveres på Wiseflow til den fastsatte dato. Følg Wiseflows procedure for 
gruppeaflevering, og inkludér jeres gruppenummer i filnavnet.  

16.5 Mundtlig eksamen 
Rapportens tre fagelementer (it, kommunikation og organisation) evalueres ved tre særskilte, 
mundtlige individuelle eksaminer med ekstern censur. De studerende skal huske at medbringe 
rapporten i enten fysisk eller elektronisk form! Der afsættes 20 minutter per studerende til 
eksamination, evaluering og praktisk afvikling for hvert projekt/fag. Eksaminationen bedømmes 
efter karakterskalaen. 
 
Den generelle procedure ved mundtligt projektforsvar er, at den studerende giver en indledende 
præsentation på maks. 5 minutter, hvorefter eksaminator og evt. censor stiller uddybende 
spørgsmål til den studerendes faglige viden om emnet. For yderligere information om det 
mundtlige forsvar henvises til kursusbeskrivelserne og undervisers retningslinjer. 
 

https://wiseflow.zendesk.com/hc/en-gb/articles/115000701733-How-to-form-a-group-and-submit-a-group-paper
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De studerende, der endnu ikke har været eksamineret i den enkelte gruppe må ikke have kontakt 
til gruppemedlemmer, der har været eksamineret i faget/rapporten. Indtil alle i gruppen er kaldt 
ind til eksamination, skal de studerende, der er blevet eksamineret, opholde sig i et separat rum. 
 
Når alle studerende i en gruppe er blevet eksamineret, får gruppen samlet en mundtlig vurdering 
af rapporten i relation til det fag, der er eksamineret i. Der er afsat 20 minutter til denne tilbage-
melding, og ved denne lejlighed meddeles karakteren. 
 
Bestås eksamen ikke, arrangeres reeksamen.   
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17 Eksamination i 3. semester fag 
Følgende fag på 3. semester afsluttes med en individuel, skriftlig firetimers eksamen: Business 
analytics, Organisations- og ledelsesformer samt Digital business. Ved eksamenen er der pligt til 
at bruge computer. Se endvidere de generelle retningslinjer for digital eksamen på Studieportal 
for Virksomhedskommunikation og IT. 
 
Inden eksamenen skal de studerende tjekke, at computeren fungerer korrekt.  
 
Ved eksamensstart er opgaven tilgængelig på Wiseflow, men der udleveres også et eksemplar i 
papirform til hver studerende. Opgavebesvarelsen skal ved eksamens afslutning afleveres i pdf-
format på Wiseflow. Vær opmærksom på, at besvarelsen må fylde maks. 15.000 tegn ekskl. 
mellemrum.  Enhver figur eller illustration tæller 800 tegn i den skriftlige eksamensbesvarelse. 
 
Der gives én karakter pr. fag, og besvarelsen bedømmes uden censur. 

18 Valgfagsprojekt 3. semester 
På 3. semester tilbydes de studerende tre valgfagsprojekter, hvoraf man skal vælge ét. Man kan 
vælge imellem: 
 
1. "It-systemer i virksomheders/organisationers samspil med eksterne aktører": Dette kan fx være 
problemstillinger, som relaterer sig til IT og kommunikations- eller marketing-fag, dvs. et 
eksternt perspektiv. 
 
2. "It-systemer i organisatorisk kontekst": Dette kan fx være problemstillinger, som relaterer sig 
til IT og organisations- eller ledelsesfag; dvs. et internt perspektiv. 
 
3. "It-systemer i interne og eksterne forretningsprocesser": Dette kan fx være problemstillinger, 
som har både et eksternt perspektiv (kommunikation/marketing) og et internt perspektiv 
(organisation/ledelse). 
 
Se fagbeskrivelsen for det enkelte valgfag i kursuskataloget (søg på fag der starter med ’It-
systemer i…’).  
 
Valgfagsprojektet udarbejdes i grupper à 4 studerende (fra efteråret 2020: 5 studerende). Alle 
studerende skal tilmelde sig et af de tre fag i august (præcis dato udmeldes via Blackboard), og 
alle studerende i en gruppe skal naturligvis tilmelde sig samme valgfag.  
 
Anmeldelse af emne og ønske om vejledere skal meddeles sekretariatet via en formular, som 
udskrives fra Blackboard. På formularen oplyses også, hvem der er i hvilken gruppe.  

18.1 Formål med projektarbejdet i valgfaget 
Projektarbejdet på 3. semester fremmer de studerendes kompetencer og færdigheder i analyse, 
formulering og design af løsningsforslag på virksomheders it-problemer, som integrerer udvalgte 
elementer fra områderne it, organisation/ledelse og kommunikation/marketing, fx fra fagene 
Business analytics, Digital business samt Organisations- og ledelsesformer. Metodefaget 
"Kvantitative og Kvalitative Metoder" danner udgangspunkt for valgfaget og skal bidrage til, at 
de studerende reflekterer over det metodiske grundlag for projektarbejdet. Det betyder i praksis, 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/eksamen/digital-eksamen/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/eksamen/digital-eksamen/
http://kursuskatalog.au.dk/
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at den opgave, som de studerende udarbejder i Kvalitative og kvantitative metoder, gerne må 
indgå som det metodiske grundlag i valgfagsprojektet på 3. semester.  
 
Alle tre valgfag skal behandle et it-problem, som har en vis grad at it-faglig substans. Den 
faglige substans skal derfor beskrives i emneoplægget (formularen) til projektopgaven. 
 
Desuden skal emneoplægget indeholde en kort beskrivelse af de virksomhedsinterne problemer 
(organisation/ledelse) og/eller de eksternt rettede problemer (kommunikation/marketing/strategi). 
 
Se endvidere fagbeskrivelsen for de enkelte valgfag. 

18.2 Projektstart 
Arbejdet med projektet starter i begyndelsen af 3. semester.   

18.3 Virksomhedskontakt 
Se under punkt 19.6 nedenfor. 

18.4 Vejledere 
Gruppen tager kontakt til to vejledere fra to af de tre områder: it-området, organisation/ledelse og 
kommunikation/marketing-området alt efter det valgte valgfag og påtænkte emne.  
 
For inspiration til valg af vejleder, se instituttets liste over mulige specialevejeledere på 
Studieportal for Virksomhedskommunikation og IT. Selvom listen egentlig henvender sig til 
studerende, som søger en specialevejleder, er den en god guide til, hvad instituttets forskere 
beskæftiger sig med, og hvem der kunne være en relevant vejleder på et 3. semester projekt.  
 
NB: Ved kontakt til potentielle vejledere må man kun kontakte én vejleder ad gangen inden for 
et bestemt fagområde (it, organisation/ledelse og kommunikation/marketing). Har man fået et 
negativt svar, må man kontakte en ny. Endvidere skal de studerende som minimum have 
formuleret et fokus for opgaven og have fundet en virksomhed, inden de kontakter potentielle 
vejledere. 
 
Hvis man finder en ikke-dansktalende vejleder, skal vejleder nr. 2 samt gruppen være indstillet 
på at skrive projektet på engelsk, samt at det mundtlige forsvar også skal foregå på engelsk. 
 
Instituttets eksterne lektorer kan også kontaktes med henblik på vejledning. Disse fremgår ikke 
af ovennævnte vejlederliste. Kontakt dem evt. direkte eller spørg ITKO-sekretæren om forslag til 
vejledere blandt instituttets eksterne lektorer. 
 
Generelt er der loft over, hvor mange projekter den enkelte vejleder kan tage, og vejlederens 
grænse skal naturligvis respekteres. Normalt skal man forvente, at vejledere maksimalt kan 
vejlede 4-5 projekter. 
 
Emne og vejledere angives på anmeldelsesformularen (som kan downloades fra Blackboard) og 
afleveres til sekretæren for studiet. Det er gruppens eget ansvar at få vejledernes tilsagn om 
vejledning og at sikre inddragelse af vejlederne i det nødvendige omfang. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-itko/
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18.5 Vejledermøder 
Ved første vejledermøde i forbindelse med valgfagsprojektet skal begge vejledere være til stede 
for at forventninger og krav til problemstilling, teori og metode kan blive afstemt. Desuden kan 
det anbefales, at parterne nærmere afklarer deres gensidige forventninger til vejledningens form 
og indhold (fx at vejleder ikke læser dele af rapporten, at dele af vejledningen kan foregå via e-
mail, og hvor åbne spørgsmål der kan stilles), antal møder, vejledernes tilgængelighed, tidsplaner 
og deadlines. 

18.6 Indhold  
Der henvises til fagbeskrivelsen for de enkelte valgfag.  

18.7 Omfang 
Projektrapporten må have et omfang på maks. 75 normalsider (dvs. 165.000 tegn ekskl. 
mellemrum). Hertil kommer bilag. 

18.8  Aflevering 
Rapporten afleveres elektronisk via Wiseflow til den fastsatte dato. Følg nøje Wiseflows 
procedure for gruppeaflevering og upload af eventuelt ekstramateriale. Proceduren for 
gruppeaflevering i Wiseflow kan ses her.  

18.9 Mundtlig eksamen 
Med udgangspunkt i projektet gennemføres en mundtlig gruppeeksamination i januar uden 
censur. Gruppens to vejledere medvirker.  
 
Der er afsat 15 min. pr. studerende til eksaminationen.  
 
Gruppen indleder kollektivt med en præsentation (i alt maks. 5 min. pr. studerende i gruppen). 
Det vil sige, at en gruppe på 4 studerende har maks. 20 minutter til præsentationen.  
 
Præsentationen kan f.eks. indeholde: Kort gennemgang af problemstillingen, kort gennemgang af 
resultaterne, refleksioner over valg af teori og metode samt overvejelser om, hvad evt. kunne 
være gjort anderledes. 
 
Efter præsentationen gennemføres eksaminationen som en gruppebaseret drøftelse af projektet. 
Drøftelsen styres af de to eksaminatorer, og her skal de studerende forvente at kunne blive 
udspurgt individuelt.  
 
Når alle studerende i en gruppe er blevet eksamineret, får gruppen samlet en mundtlig vurdering 
af rapporten i relation til det fag, der er eksamineret i. Der er afsat 20 minutter til denne del, dvs. 
votering, tilbagemelding, meddelelse af karakter og anden praktisk afvikling.  
 
Hver studerende gives en individuel karakter. Hvis en studerende ikke opnår mindst karakteren 
2, arrangeres reeksamen.  

https://wiseflow.zendesk.com/hc/en-gb/articles/115000701733-How-to-form-a-group-and-submit-a-group-paper
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19 Speciale 
Som afslutning på uddannelsen udarbejdes et speciale, der dokumenterer den opnåede faglige 
viden og færdigheder i anvendelse af videnskabelige teorier og metoder inden for uddannelsens 
tre hovedområder: it, kommunikation og organisation. 
 
Emnerne formuleres inden for kandidatstudiets faglige profil, dvs. emnet skal vedrøre et it-
problem set ud fra en teknisk, ledelsesmæssig, strategisk, organisatorisk og/eller 
kommunikationsteoretisk synsvinkel. Du kan finde inspiration til emner ved fx at søge i 
bibliotekets database over specialer eller AU Job- og Projektbank. 

19.1 Registrering til specialet og valg af vejleder 
Generelt skal du følge proceduren, som er beskrevet på Studieportal for 
Virksomhedskommunikation og IT, for at registrere dig til arbejdet med specialet.  
 
Ved valg af vejleder skal du følge Institut for Virksomhedsledelses interne procedure. Det 
betyder blandt andet, at du kun må kontakte én potentiel vejleder ad gangen.  
 
På dette link findes endvidere en liste over instituttets vejledere og deres forskningsområder. 

19.2 Vejledermøder 
Senest ved første vejledningsmøde anbefales det, at den/de studerende præsenterer følgende for 
vejlederen: 
 
• Foreløbig titel 
• Foreløbig problemformulering 
• Oplæg til teori og metode 
• Beskrivelse af datagrundlag 
• Foreløbig disposition 
• Foreløbig litteraturliste 
• Tidsplan for arbejdet med specialet; hvilke milepæle skal være nået hvornår. 
 
Derudover bør vejlederen og den/de studerende afstemme følgende: 
 
• Forventninger til vejledningens form og indhold (fx at vejleder ikke læser alle dele af 

rapporten, at vejledningen evt. kan foregå via e-mail, og hvor åbne spørgsmål der kan stilles) 
• Antal møder og deres frekvens 
• Vejledernes tilgængelighed. 

19.3 Aflevering af speciale 
Følg nøje Studieportal for Virksomhedskommunikation og ITs vejledning om, hvordan du skal 
aflevere specialet. På linket finder du også information om, hvad man gør, hvis specialet ikke 
afleveres til den fastsatte frist, samt hvordan man kommer videre, hvis specialet ikke bestås. 
 

19.4 Grupper 
Afhandlingen udarbejdes individuelt eller af en gruppe på maksimalt fire studerende.  

https://jobbank.au.dk/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-itko/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-itko/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-itko/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-itko/
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19.5 Sprog 
Afhandlingen kan skrives på dansk, svensk, norsk eller engelsk efter aftale med vejleder. 

19.6 Virksomhedskontakt  
Kontakt med virksomheder kan for eksempel opnås gennem AU Job- og Projektbank.  
 
Ved henvendelse til en virksomhed er studerende velkomne til at medbringe eller fremsende en 
skrivelse, som studieledelsen har udarbejdet, og som forhåbentlig kan være med til at åbne for 
dialog og bane vejen for et samarbejde. Skrivelsen ligger på Blackboard under ITKO’s 
Community. 

19.7 Fortrolige specialer 
Under Studieportal for Virksomhedskommunikation og ITs side om ITKO-specialet kan man 
finde information om fortrolighed i forbindelse med virksomhedssamarbejde. Endvidere er der et 
udkast til en fortrolighedsaftale, som kan tilrettes efter behov og udfyldes ved 
virksomhedskontakt. Fortrolighedsaftalen er udelukkende en aftale mellem den studerende og 
virksomheden, da universitetets medarbejdere og censorer ifølge forvaltningsloven allerede er 
underlagt tavshedspligt, hvis man skriver ’Fortrolig’ uden på specialet. 
 
Efter afleveringen vil der kun være adgang til specialet via biblioteket, men den studerende kan 
ved upload af specialet krydse af, at dette ikke må finde sted. Du bør være opmærksom på, at 
bilag bestående af fx lydfiler, kan gøres fortrolige, selvom selve specialet ikke er det. Det kan 
være en god idé at gøre fx interviews fortrolige, med mindre man har de interviewedes accept af, 
at interviewet bliver offentligt tilgængeligt. Se gode råd om upload af specialer på bibliotekets 
hjemmeside http://library.au.dk/materialer/specialer/upload-i-thesesbss/. 

19.8 Midtvejsseminar 
Cirka midtvejs i forløbet tilbydes alle specialeskrivere et seminar. Det anbefales, at man deltager, 
specielt hvis man gerne vil have andre studerendes øjne på en bestemt problemstilling eller for at 
høre, hvordan andre evt. har fået løst et bestemt problem. Forud for mødet afleveres et oplæg til 
seminaret om det, man gerne vil have andres syn på. Oplægget udformes i hht. de retningslinjer, 
der bliver lagt på Blackboard. 
 
Senest 3 hverdage efter seminaret afleveres til sekretariatet og vejlederen en 1/2-1 sides 
konklusion af seminarets resultat set i forhold til problemformuleringen, herunder teori- og 
metodevalg.  

19.9 Omfang 

Det maksimalt tilladte antal sider for afhandlinger (antal anslag inkl. mellemrum) afhænger af 
antallet af studerende: 

• 1 studerende = 144.000 anslag inkl. mellemrum (svarende til ca. 60 normalsider) 
• 2 studerende = 216.000 anslag inkl. mellemrum (svarende til ca. 90 normalsider) 
• 3-4 studerende = 288.000 anslag inkl. mellemrum (svarende til ca. 120 normalsider) 

https://jobbank.au.dk/da/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/virksomhedskommunikation-og-it/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-itko/fortrolige-afhandlinger-og-projektrapporter/
http://library.au.dk/materialer/specialer/upload-i-thesesbss/
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Omfanget angives i antal normalsider, hvor en normalside indeholder ca. 2400 tegn (inkl. 
mellemrum). 

 
Se endvidere de vigtige retningslinjer ang. omfang under pkt. 14.3 ovenfor.  

19.10 Forside 
På forsiden og på det digitale eksemplar angives følgende: 
 
- Fulde titel 
- Forfatter(e)s navn(e) 
- Studienummer 
- Vejleders navn 
- Uddannelsesbetegnelse: cand.it. It, Kommunikation og Organisation 
- Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, Aarhus Universitet 
- Dato 
- ”Fortrolig” hvis specialet IKKE må gøres elektronisk tilgængelig.  
- Antal anslag uden mellemrum 
 
Afhandlingen må IKKE indeholde cpr.nr. 

19.11 Resumé 
Uanset hvilket sprog specialet er skrevet på, forsynes den med et resumé på engelsk, hvor de 
vigtigste resultater og konklusioner opsummeres. Indholdet af resuméet indgår i vurderingen af 
specialet og må være på højst 2 sider. 

19.12 Bilag, tabeller/figurer og referencer  
Regler og retningslinjer for bilag, tabeller/figurer og referencer kan ses under generelle krav til 
projekter: For bilag, se punkt 14.6. For tabeller/figurer, se punkt 14.7 og for råd og vejledning 
om referencer, se punkt 14.8 og punkt 14.9. 

19.13 Mundtligt forsvar 

Kandidatafhandlingen bedømmes ca. 4 uger efter aflevering ved en 30 minutters mundtlig 
eksamination med udgangspunkt i afhandlingen. Er afhandlingen skrevet af flere personer, 
eksamineres de hver for sig. (OBS: I foråret 2020 er der valgfrihed mellem gruppeforsvar og 
individuelt forsvar.) Der afsættes i alt 1 time (inkl. tilbagemelding) til forsvar af en afhandling 
skrevet af én person, 1,5 time til en afhandling skrevet af to personer, 2 timer til en afhandling 
skrevet af tre personer og 2,5 timer til en afhandling skrevet af fire personer. 

Eksaminationen begynder med den studerendes præsentation af afhandlingen, dens resultater og 
andre forhold, der kan bidrage til en korrekt fortolkning og perspektivering af det skriftlige 
arbejde. Præsentationen må højst vare 5 minutter, hvorefter vejleder og evt. censor eksaminerer 
den studerende med udgangspunkt i afhandlingen. 
 
Efter eksaminationen og evaluering af de individuelle præstationer giver vejleder og censor en 
uddybende tilbagemelding på afhandlingens indhold, hvad angår problemstilling, teori, 
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metodevalg og konklusioner, samt rapportens form og struktur. Der er afsat 30 minutter til denne 
tilbagemelding, uanset om afhandlingen er skrevet af én eller flere personer. Er afhandlingen 
skrevet af to eller flere personer, skal de alle være til stede ved tilbagemeldingen. 

Opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsen ved det mundtlige forsvar, og der gives en individuel 
karakter til hver studerende. 
 
Yderligere oplysninger fremgår af kursusbeskrivelsen for ’Speciale samt teori og metodevalg', se 
AU’s kursuskatalog. 
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