
Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International 
Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: 

Ændringer er markeret med understregning. 

§ 10. Modul 1: Organisationskultur  
( Organizational culture)  

a. Undervisningens omfang 

 30 timer. Vægtning: 6 ECTS.  

b.  Målbeskrivelse 
 Den studerende skal kunne: 

- foretage en kulturanalyse af en organisation ud fra forskellige teoretiske og metodiske 
perspektiver 

- foreslå og diskutere mulig organisationsudvikling på både organisations-, gruppe- og 
individniveau 

- diskutere og vurdere forskellige teorier og metoder til analyse af organisationskultur 
samt til organisationsudvikling 

 

c. Indhold 

 I undervisningen behandles to emneområder: 

(1) Organisationskultur, hvor man med udgangspunkt i en diskussion af kulturbegrebet og 
organisationskulturbegrebet gennemgår, diskuterer og afprøver de centrale teorier om og 
metoder til analyse af organisationers kultur, herunder inddrages i relevant omfang 
teorier om organisationsteori, eksempelvis ledelse, organisationsstruktur, 
organisationstyper mv.  

 

(2) Organisationsudvikling, hvor man gennemgår, diskuterer og afprøver nogle af de teorier 
og metoder til organisationsudvikling, som aktuelt har størst betydning.  

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

 Forelæsninger, studenteroplæg, casegennemgang, øvelser, diskussion og e-læring. Cases 
 indgår som et centralt element i disciplinen, og der forventes betydelig aktivitet fra de 
 studerendes side med hensyn til forberedelse, fremlæggelse og diskussion af cases. 
 Undervisningen foregår på dansk. 

 



 

e. Pensumopgivelser 

 Ca. 1.200 sider. 

 

f. Bedømmelseskriterier 

 Under hensyntagen til eksamensform og masterniveauet lægges vægt på, i hvilken grad den 
 studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse, samt i hvilken grad den 
 studerende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2 – 10 og 15, som 
 faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 
 målbeskrivelsen som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen.   

g. Eksamensbestemmelser 

Den studerende får udleveret en ukendt case og skal gennemføre, 
organisationskulturanalyse, foreslå mulig organisationsudvikling samt diskutere og vurdere 
de anvendte teorier og metoder. 

 Prøveform:  Mundtlig prøve 
 Varighed:  30 minutter pr. studerende inkl. censur 
 Forberedelse:  60 minutter pr. studerende 
 Hjælpemidler:  Alle hjælpemidler må benyttes i forberedelsen 
 Sprog:   Dansk 
 Censur:  Intern 
 Bedømmelse:  7-trinsskalaen 
 Vægtning:  6 ECTS 

 

§ 14  Modul 6: Tekstvurdering og Sproglig Rådgivning 

 (Evaluation of Texts and Language Counselling) 

a.  Undervisningens omfang: 

 30 timer. Vægtning: 6 ECTS. 

 6 ECTS svarer til 168 AT, og disse forventes fordelt som følger: 

- Undervisning 30 AT 
- Litteraturstudium som forberedelse til undervisning 40 AT 
- Øvelser som forberedelse til undervisning 53 AT 
- Afløsningsopgave 45 AT 



 

b.  Målbeskrivelse 

 Den studerende skal kunne 

– demonstrere indsigt i det danske sprogs grammatik, leksik og semantik 
– gennemføre en dybdegående og reflekteret sproglig analyse og vurdering af 

virksomhedskommunikative tekster i forhold til teksternes egnethed til brug i specifikke 
kommunikationssituationer, herunder kunne foreslå ændringer af teksterne 

– kunne varetage sproglig rådgivning 
– diskutere og vurdere den anvendte teori og metode. 

 

c.  Indhold 
 Undervisningen omfatter en detaljeret indføring i det danske sprogs grammatik, leksik og 

semantik. Denne indføring kulminerer i en model til tekstanalyse og -vurdering, der 
yderligere tager højde for relevante kontekstuelle faktorer. Modellen afprøves på analyse og 
vurdering af en række virksomhedskommunikative tekster. Undervejs i kurset arbejdes også 
med, hvordan den sproglige viden kan bruges i forbindelse med sproglig rådgivning af 
ledelse, kolleger mv. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

 Forelæsninger, øvelser og øvelsesgennemgang, holddiskussion og workshops. 
Undervisningen foregår på dansk. Uden for undervisningen forudsættes udover den 
teoretiske læsning et betydeligt arbejde med øvelser. De studerende opfordres til at danne 
studiegrupper i disciplinen. 

 

e.  Pensumopgivelser 

 Ca. 400 sider. 

f.  Bedømmelseskriterier 

 Under hensyntagen til eksamensform og masterniveauet lægges vægt på, i hvilken grad den 
 studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse, samt i hvilken grad den 
 studerende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2-6, 10 og 13, som 
 faget i særlig grad understøtter. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om 
 kompetencerne samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. 

 



 

g.  Eksamensbestemmelser 

 Prøveform: Undervisningsdeltagelse, jf. § 8. Individuelt skal den studerende aflevere 
analyser og tekstvurderinger af mindst 2 autentiske, selvvalgte virksomhedskommunikative 
tekster med til sammen minimum 60 sætninger; derudover skal den studerende forbedre 
(dele af) teksterne og ud fra disciplinens teori- og metodegrundlag argumentere for 
forbedringerne. 

 Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 

 Vægtning: 6 ECTS 

 Eventuel reeksamen foregår i form af en skriftlig eksamen, hvor man skal besvare en 
 bunden analyseopgave:  

 Prøveform: Bunden skriftlig prøve under tilsyn 
 Varighed: 5 timer 
 Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt 
 Computer: Tilladt 
 Sprog: Dansk 
 Censur: Intern censur 
 Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 Vægtning: 6 ECTS 

 

§ 15  Modul 8: Virksomhedens Tekstforfatning 

 (Text Production in Organizations) 

 Dette modul forudsætter kompetencerne fra modul 6 ‘Tekstvurdering og Sproglig 
 Rådgivning’. 

a.  Undervisningens omfang 
 30 timer. Vægtning: 6 ECTS. 
 6 ECTS svarer til 168 AT, og disse forventes fordelt som følger: 

- Undervisning 30 AT 
- Litteraturstudium som forberedelse til undervisning 46 AT 
- Øvelser som forberedelse til undervisning 18 AT 
- Eksamen 74 AT 

 

 



 

b.  Målbeskrivelse 

 Den studerende skal 

– ud fra teori om kommunikationsplanlægning kunne analysere, planlægge og begrunde 
løsningen af en intern og/eller ekstern kommunikationsopgave 

– ud fra et grundigt kendskab til teksttyper i et situationstilpasset sprog kunne udarbejde alle 
typer af dansksprogede tekster, der kan indgå i en virksomheds kommunikation 

– ud fra teori om det danske sprogs grammatik, leksik og semantik kunne begrunde alle de 
sproglige valg, der ligger til grund for udarbejdelsen af en tekst. 

 

c.  Indhold 

 Med udgangspunkt i introduktion til kommunikationsplanlægning gives en detaljeret 
indføring i dansksproget tekstforfatning ud fra bl.a. det teori- og metodegrundlag, som er 
introduceret i Tekstvurdering og Sproglig Rådgivning. Der arbejdes med en række centrale 
både digitale og printede kommunikations- og teksttyper inden for reklame (fx annoncer, 
brochurer, slogans, e-mails, tweets, Adwords, Facebook-opdateringer), journalistik (fx 
debatindlæg, pressemeddelelser, artikler) og faglig formidling (fx manualer, 
brugsanvisninger). 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

 Forelæsninger, studenteroplæg, diskussion og øvelser. Der forventes betydelig aktivitet fra 
 de studerendes side med hensyn til forberedelse, fremlæggelse og diskussion af tekstforslag. 

 

d.  Eksamensfordringer 
 Ca. 500 normalsider. 

 

f.  Bedømmelseskriterier 

 Under hensyntagen til eksamensform og masterniveauet lægges vægt på, i hvilken grad den 
 studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse, samt i hvilken grad den 
 studerende behersker de i § 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-6, 8-11 og 13-14, 
 som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 
 målbeskrivelsen som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. 

 



 

g.  Eksamensbestemmelser 

 Der udleveres en case, hvori der beskrives en kommunikationsopgave, som skal løses. I 
løsningen skal indgå produktion af tekster samt teoretisk og metodisk baseret argumentation 
for udformningen af disse. 

 Prøveform: Bunden hjemmeopgave 

 Varighed: 2 uger 

 Omfang: 15-20 sider pr. studerende. 

 Bidrag fra flere studerende: Op til 3 studerende kan bidrage til samme besvarelse. Det skal 
 nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives 
 individuelle karakterer. 

 Sprog: Dansk 

 Censur: Ekstern 

 Bedømmelse: 7-trinsskalaen. Der gives én karakter. 

 Vægtning: 6 ECTS 

 

 
 
Godkendt i Studienævn for International Virksomhedskommunikation den 20. 
februar 2014 og gældende fra 1. september 2014. 
 
Godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet den 1. juli 2014. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


	Prøveform:  Mundtlig prøve
	Varighed:  30 minutter pr. studerende inkl. censur

