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Faglig del 
 
I. Bestemmelser for tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatud-
dannelser ved universiteterne udbydes tilvalgsuddannelsen i webkommunikation. 
 
A. Mål og forudsætninger 
 
§ 1. Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 
Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation er et fuldtidsstudium, der udgør 45 ECTS.  
 
Tilvalget er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg med henblik på at indgå i det tredje år af en 
bacheloruddannelse inden for det humanistiske område eller supplere andre uddannelser ved 
andre hovedområder ved universitetet og andre videregående uddannelsesinstitutioner.  
 
Uddannelsen hører under Studienævn for Informations- og Kommunikationsstudier og er knyt-
tet til Censorkorpset for Erhvervskommunikation og –sprog.  
 
§ 2. Kompetencebeskrivelse 
Formålet med tilvalgsuddannelsen i webkommunikation er at give den studerende kvalifikati-
oner gennem fagspecifik og fagrelateret kunnen, viden og metode. 
 
Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De gene-
relle kompetencemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning af 
uddannelsen, mens de fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefag-
lighed. Iht. ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse” opdeles kompeten-
cemål i viden, færdigheder og kompetencer: 
 
Generelle kompetencemål: 
 
Dimittenden skal 
 
1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt niveau 
2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige 

teorier og metoder samt relatere dette til aktuel forskning 
3. kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er 

væsentlige for emnet 
4. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder 
5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 
6. kunne argumentere på et grundlæggende videnskabeligt grundlag 
7. kunne indgå i en dialog på et fagligt grundlag 
8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 
9. tage kritisk stilling til alle benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referen-

cer, noter og bibliografi 
10. anvende et sprog – skriftligt og/eller mundtligt – der er emneorienteret, klart, præcist 

og korrekt 
11. formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og 
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forståeligt for forskellige målgrupper 
12. kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og kunne indgå i et 

samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik  
13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også 

kunne overholde deadlines og formalia 
14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig 

og skriftlig formidling 
15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog 
 
Fagspecifikke kompetencemål: 
De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i 
viden, færdigheder og kompetencer i henhold til ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregå-
ende uddannelse”.  
 
Viden 
Dimittenden har en forskningsbaseret viden om: 
• Relevante teorier, modeller og principper til løsning af webbaserede informations- og 

kommunikationsopgaver 
• Kommunikations- og læringsteori samt it-pædagogiske værktøjer 
• Viden om teorier, der beskriver organisationsadfærd samt strategiske og taktiske aspekter 

ved at anvende it i en forretningsmæssig sammenhæng 
• Viden om etik og kendskab til metoder for den etiske analyse og vurdering af it-produkter 
 
Færdigheder 
Dimittenden kan: 
• Oprette og vedligeholde webapplikationer, som svarer til etiske standarder, ved hjælp af 

de relevante markerings- og skriptsprog 
• Udvikle strategier for en organisations brug af it 
• Analysere, anvende og vurdere webbaserede kommunikationsredskaber og it-

pædagogiske værktøjer i kommunikations- og læringssammenhæng 
• Analysere, vurdere og beskrive webbaseret kommunikation 

 
Kompetencer 
Dimittenden kan: 
• Modificere, implementere og udvikle moderne it- og webapplikationer i samarbejde med 

brugere 
• Selvstændigt eller i teams udvikle webbaserede kommunikationsløsninger til forskellige 

platforme 
 
Sammenhængen mellem kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, uddannelsens 
kompetencemål og de enkelte fagelementers læringsmål fremgår af bilag 1. 
 
§ 3. Studerendes mulighed for kontakt til relevant forskningsmiljø 
Denne tilvalgsuddannelse er tæt knyttet til det faglige miljø omkring Institut for Design og 
Kommunikation og forskningsinitiativet SDU Design ved SDU i Kolding. Forskerne fra Institut 
for Design og Kommunikation er undervisere på uddannelsen og bidrager ofte med egen 
forskning. Studerende deltager indimellem i forskningsprojekter og andre forskningsrelaterede 
aktiviteter.  
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§ 4. Beskæftigelsesprofil  
Bacheloren med tilvalg i webkommunikation har kompetencer til at redegøre for, vurdere og 
anvende relevante teorier, modeller og principper til løsning af webbaserede informations- og 
kommunikationsopgaver i en organisatorisk kontekst. Bacheloren kan blandt andet på bag-
grund af en forståelse af, hvordan it interagerer med menneskelig læring, viden og kommuni-
kation, redegøre for og vurdere anvendelser af it til læring i arbejds- og undervisningssam-
menhænge. Desuden kan bacheloren med tilvalg i Webkommunikation mere konkret beskrive, 
analysere og udvikle design og indhold i websites til forskellige formål. 
 
The BA graduate with a minor subject in Web Communication is able to explain and assess 
relevant theories, models, and principles, and apply these to the solving of a wide range of 
web-based information and communication tasks in organizations and corporations. Partly 
based on an understanding of how IT interacts with learning, knowledge, and communication, 
the BA graduate is able to explain and assess applications of IT to learning in, e.g., work and/or 
teaching contexts. Furthermore, and in more concrete terms, the BA graduate with a minor 
subject in Web Communication is able to describe, analyse, and develop designs, information 
architecture, and content on different web sites constructed for different purposes. 
 
§ 5. Titel 
En bacheloruddannelse bestående af et centralt fag på 135 ECTS og tilvalg i webkommunikati-
on giver ret til den betegnelse, der er angivet i studieordningen for det centrale fag. Tilvalg i 
webkommunikation benævnes Webkommunikation, på engelsk Web Communication.  
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B. Opbygning og progression 
 
§ 6. Faglig progression og sammenhæng 
 
Tilvalg i webkommunikation består af 45 ECTS konstituerende fagelementer.  
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Uddannelsens faglige progression fremgår af nedenstående oversigt. Ens farve angiver, at der er progression undervisningsfagene imellem.  
Tilvalg i webkommunikation 
 
   
6. 
sem 

4 t/u 4 t/u 4 t/u 12 UV om ugen 

10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-point 

Content management IKT i organisationer It-pædagogik  

5. 
sem 

Vejledning 4 t/u 2 t/u 6 UV om ugen 
15 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 30 ECTS-point 

Bachelorprojekt i et andet fag Webteknologi 
Etik og  

teknologi 
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§ 7. Principper for valg af undervisnings- og prøveformer 
 
Principper for valg af undervisnings- og prøveformer 
Der arbejdes på uddannelsen med en række forskellige undervisnings- og prøveformer, som 
hver især er afstemt i forhold til de læringsmål, der er sat for de enkelte fag. I fag med et styr-
ket fokus på tilegnelse af en specifik faglig viden, er undervisningen typisk holdundervisning 
eller forelæsninger kombineret med øvelser, og eksamensformen kan både være skriftlige 
opgaver og mundtlig eksamen, der udprøver de studerendes tilegnelse og selvstændige vide-
rebearbejdelse af den pågældende viden. I fag med et tydeligt fokus på færdigheder (selvfølge-
lig understøttet af viden og kompetence), arbejdes der typisk løbende i undervisningen med 
disse færdigheder, fx i form af portefølje. Sigtet er at skabe sammenhæng mellem læringsmål, 
arbejdsformer, undervisningsformer og eksamenstype. 
 
Humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning 
Humanioramodellen er en platform for udvikling og udformning af aktiverende undervisning 
og aktiv læring på det Humanistiske Fakultet. Hermed udmønter humanioramodellen Syd-
dansk Universitets principper for uddannelse: aktiverende undervisning og aktiv læring. Mo-
dellen tager udgangspunkt i, at aktiv læring realiseres gennem deltagelse i flere forskellige 
former for undervisning og aktiviteter. Den viser samtidig, hvordan undervisningen kan være 
aktiverende på forskellig vis. 
 
Humanioramodellen baserer sig på, at forskellige former for undervisningsaktiviteter foregår i 
forskellige ”rum”, der defineres af underviseres og studerendes respektive roller og ansvar.  
Modellen synliggør, at den studerende har forskellige opgaver og roller i løbet af sit studium, 
herunder at deltage i forskellige aktiviteter og bidrage med en varietet af leverancer. 
 
Studerendes studieaktiviteter organiseres og rammesættes i fire rum:  
 

Deltagelse af 
undervisere 
og studeren-

de 

Aktiviteter styret af studerende 

Deltagelse 
af stude-

rende 

Aktiviteter styret af underviser  

Undervisningsrum, hvor underviser har 
planlægningsansvar og er til stede. 

 
Fx forelæsninger, holdundervisning, ekskur-

sioner og workshops 

Studierum, hvor underviser har planlægnings-
ansvar, men ikke er til stede. 
 
Fx øvelser, opgaveløsning, arbejdsspørgsmål 
og tilsvarende aktiviteter – udført såvel indivi-
duelt som i grupper. 

Undervisningsrum, hvor underviser er til 
stede, men studerende har planlægningsan-

svar 
Fx gruppeoplæg, flipped classroom, peer-

feedback, case- og problembased learning, 
projektvejledning og spørgetimer. 

 

Studierum, hvor studerende har planlæg-
ningsansvar, og underviser ikke er til stede. 
 
Fx selvstændige studier, læsegrupper, eksa-
mensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og 
andre studieprodukter 
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Underviseren planlægger og gennemfører aktiverende undervisning, herunder   

• involverer alle fire rum under hensyntagen til det enkelte fags målbeskrivelse  
• tydeliggør hvilket ansvar studerende har i forhold til deltagelse i de forskellige rum 
• støtter studerendes tilegnelse af studiekompetence til at arbejde i de forskellige rum 

Underviseren reflekterer således over hvilke aktiviteter, der kan foregå i de fire rum, og hvor-
dan aktiviteterne hænger sammen med fagets mål og udprøvning. Uddannelsens ledelse sik-
rer, at de studerende samlet set har aktiviteter i alle fire rum i hvert semester, samt at under-
visernes særlige kompetencer og styrkeområder udnyttes bedst muligt i implementeringen af 
modellen. 
 
Modellen synliggør, at studerende har forskellige former for ansvar, opgaver og roller knyttet 
til deltagelse i de forskellige studieaktiviteter. Det forventes, at den studerende leverer forskel-
lige typer produkter og ydelser i de forskellige rum. Den studerende bliver således bevidst om 
og fortrolig med forskellige studieaktiviteter og opgaveformer.  
 
Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede 
Dette undervisningsrum vil typisk indeholde forelæsninger og holdundervisning med aktive-
rende elementer, ekskursioner og workshops, hvor studerende deltager aktivt ved for eksem-
pel at stille spørgsmål, reflektere, tage noter og bidrage til diskussioner i grupper og i plenum.  

Her kan eksempelvis summemøder, refleksionsspørgsmål, quizzes, udfærdigelse af 
begrebskort, mm. være aktiverende elementer, som underviseren kan gøre brug af. 

 
Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede 
Dette studierum vil typisk kunne indeholde gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning og tilsva-
rende aktiviteter, som er rammesat af underviseren, og hvor den studerende deltager aktivt. 

Eksempler på aktiviteter kan være arbejde med arbejdsspørgsmål til pensum, logbø-
ger, bidrag til blogs eller wikier, indsamling af materiale til egen eller gruppes port-
folio, feltarbejde mm.  

 
Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for 
konkrete delaktiviteter 
Dette undervisningsrum vil typisk kunne indeholde gruppeoplæg, vejledning og spørgetimer og 
lignende aktiviteter inden for rammerne af kurset. Den studerende deltager aktivt ved for ek-
sempel at afholde studenteroplæg, respondere på medstuderendes oplæg evt. med varieren-
de opponentroller, tage initiativ til og forberede vejledning. I alle tilfælde kan der være tale om 
individuelt såvel som gruppebaseret arbejde.  
 Dette undervisningsrum kan eksempelvis rumme gruppeoplæg, flipped classroom, 

peerfeedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spørgetimer. 
 
Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede 
 Dette studierum indeholder den studerendes selvstændige studier, aktiv deltagelse i 

selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbejdelse af op-
gaver og andre studieprodukter. 
 

Humanioramodellen er en overordnet model, som gælder for alle uddannelser, som er hjem-
mehørende under Det Humanistiske Fakultet. Modellen er både en beskrivelse af eksisterende 



 
 
 

 10 

praksis på de humanistiske uddannelser, hvor aktiverende pædagogiske former allerede spiller 
en stor rolle, og et pejlepunkt i forhold til den videre udvikling af undervisningen på fakultetet.  
 
I nedenstående skema er markeret de undervisningsrum/studierum, som de studerende 
aktiveres i, i de enkelte discipliner.  
 
Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation (45 ECTS)  
Vejledende oversigt over anvendte undervisningsrum/studierum ift. den enkelte disciplin 
 

 

 

 

Uddannelsens 
discipliner 

Undervisningsrum Studierum Undervisningsrum Studierum 
Underviser har 
planlægningsan-
svar og er til stede 

Underviser har 
planlægningsan-
svar og er ikke til 
stede 

Studerende har 
planlægningsan-
svar, underviser er 
til stede 

Studerende har 
planlægningsan-
svar,  

underviser er ikke 
til stede 

F.eks. forelæsnin-
ger, holdundervis-
ning 

F.eks. gruppear-
bejde, øvelser, 
opgaveløsning 

F.eks. studenterop-
læg, flipped class-
room, case- og 
problembased 
learning, peer-
feedback, projekt-
vejledning og spør-
getimer 

F.eks. selvstændige 
studier 

5. semester 
Etik og tekno-
logi 

√    

Webteknologi √ √ √  
6. semester 
Content man-
agement 

√ √ √  

IKT I organisa-
tioner 

√ √ √ √ 

It-pædagogik √ √ √ √ 
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§ 8. Forløbsmodel - Placering af undervisning og eksamen 
Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation (45 ECTS) 
  
Undervisningsfag Disciplinansvar Beskr. i § 5. sem. 

 
6. sem. Eksamens 

placering 
ECTS vægtning 

Etik og teknologi IDK* 22 2  5. sem 5 

Webteknologi IDK 23 4  5. sem 10 

Content management IDK 24  4 6. sem 10 

IKT i organisationer  IDK 25  4 6. sem 10 

It-pædagogik IDK 26  4 6. sem 10 

   6 12  45 

*Institut for Design og Kommunikation 

 
§ 9. Eksamensoversigt 
Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation (45 ECTS) 
 
 Prøve, henvisninger m.v. 

 
Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens  

Varighed 
Vurdering ECTS- 

vægt 
Beskr.  
i § 

5. semester       
Etik og teknologi  Hjemmeopgave Intern, 1 eks. 4 timer B/IB 5 22 
Webteknologi Hjemmeopgave Intern, 2 eks. 1 uge 7-trinsskala 10 23 
6. semester       
Content management Hjemmeopgave  Ekstern 3 dage 7-trinsskala 10 24 
IKT i organisationer Hjemmeopgave Intern, 1 eks. 3 dage* B/IB 10 25 
It-pædagogik Digital portefølje med 

mundtligt forsvar 
Ekstern 20 min./30 min./40 

min. 
7-trinsskala 10 26 

*NB: Varighed for hjemmeopgaven er 7 dage ved sommereksamen 2016, herefter 3 dage.  
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C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget  
 
§ 10. Fællesbestemmelser 
I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jfr. studieordningens afsnit IV findes 
definitioner af  
• ECTS (§ 21) 
• Typeenheder (§ 23) 
• Normalsider (§ 22) 

  
Endvidere er der bl.a. fastsat regler om 
• Individuelle og gruppeprøver (§ 9) 
• Interne og eksterne prøver (§ 7) 
• Stave- og formuleringsevne (§ 8) 
• Eksamenssprog (§ 10) 
• Meritoverførsel/fritagelse (§ 19) 
• Regler om ophør af indskrivning pga. manglende studieaktivitet (§ 25) 
• Regler om tidsfrister for afslutning af uddannelsen (§ 26) 

 
§ 11. Forudsætninger for deltagelse i undervisningen 
Der er ingen forudsætninger for deltagelse i undervisningen, med mindre andet er nævnt i 
beskrivelsen af den enkelte disciplin.  
 
§ 12. Undervisningsdeltagelse 
Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfreds-
stillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de 
med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre 
skriftlige opgaver etc.). Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås 
ved aktiv deltagelse, herunder hvor mange opgaver der skal udarbejdes. Med regelmæssig 
forstås deltagelse i mindst 80 % af de udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at de skrift-
lige oplæg og opgaver bedømmes til bestået.  
 
§ 13. Case  
Case er en bunden opgave med ekstern censur. Opgaven stilles med udgangspunkt i en fiktiv 
eller ikke-fiktiv virksomhed. Den studerende skal til den mundtlige prøve præsentere sin løs-
ning af opgaven og redegøre for de valg, der er truffet. Præsentationen skal ske ved hjælp af 
en disposition eller power-point præsentation, suppleret af bilag til udlevering til eksaminator 
og censor. Præsentationen må ikke have karakter af oplæsning fra et manuskript. Opgaven kan 
kun besvares individuelt. 
 
§ 14. Digital portefølje med efterfølgende mundtligt forsvar 
I fag, der evalueres med denne evalueringsform, tilrettelægges undervisningen således, at den 
studerende løbende besvarer et antal opgaver i relation til det gennemgåede faglige pensum. 
De studerendes opgavebesvarelser diskuteres efterfølgende i tilstedeværelsesundervisningen, 
og den studerende forventes at revidere og supplere sin besvarelse på baggrund af kritiske 
kommentarer fra underviser og medstuderende.  
 
Hver studerende samler sine opgavebesvarelser i en mappe på fagets e-læringsplatform. Ved 
undervisningens afslutning udvælger den studerende et antal materialer fra denne mappe. 
Materialerne skal tilføjes porteføljen kontinuerligt i semestrets forløb. Dette udvalg udgør 
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sammen med en introduktion til udvalget den studerendes digitale portefølje. I introduktionen 
til udvalget skal indgå en redegørelse for, hvorledes materialet eksemplificerer det faglige ind-
hold, som der er blevet arbejdet med i faget. Ligeledes skal det ekspliciteres, ud fra hvilke kri-
terier udvalget er foretaget, herunder hvilke faglige, intellektuelle og praktiske færdigheder 
materialet skal illustrere. Herudover kan der, hvis dette aftales studerende og undervisere 
imellem, i introduktionen indgå en præsentation af den studerende og af dennes læringsmål 
for faget, samt en refleksion over, i hvilken udstrækning disse læringsmål er blevet opfyldt, og 
på hvilke måder det udvalgte materiale illustrerer denne opfyldelse. 
 
Underviseren specificerer ved undervisningens start hvor mange opgaver, der skal udarbejdes i 
løbet af semestret, og hvor mange besvarelser, der ved undervisningens afslutning skal udvæl-
ges til den digitale portefølje. Indholdet og formen for opgaverne afgøres af underviseren, evt. 
i samråd med de studerende.  
 
Ved det mundtlige forsvar skal den studerende kunne redegøre for, hvorledes porteføljen ek-
semplificerer fagets teori og metoder, samt reflektere over i hvilken udstrækning porteføljens 
materiale lever op til de kriterier, der sættes af fagets målbeskrivelse og af de generelle, aka-
demiske kompetencer beskrevet i § 2.  
 
Den studerende modtager en samlet karakter for den digitale portefølje og det mundtlige for-
svar. 
 
§ 15. Hjemmeopgave 
En hjemmeopgave er en fri eller bunden skriftlig opgave med eller uden et efterfølgende 
mundtligt forsvar.  
Hvis hjemmeopgaven er fulgt af et mundtligt forsvar, gives én karakter, der er udtryk for en 
samlet vurdering af den mundtlige og den skriftlige præstation. 
 
Der er ikke vejledning i forbindelse med udarbejdelse af opgavebesvarelsen.  
 
Hjemmeopgaven kan enten være en skriftlig opgave over et emne eller en case, der har til-
knytning til undervisningen, eller en applikationsopgave, hvor projektet består i udvikling af en 
it-applikation med udarbejdelse af tilhørende dokumentation i form af en redegørelse for fa-
gets problemstillinger i forbindelse med udviklingsarbejdet.  
 
Omfanget fremgår af eksamensbestemmelserne.  
 
Den mundtlige prøve former sig som en dialog mellem den studerende, eksaminator (eksami-
natorer) og censor. Formålet med prøven er dels at give den studerende lejlighed til at forklare 
og uddybe besvarelsen af hjemmeopgaven, dels at efterprøve den studerendes forståelse af 
det stof, der er gennemgået i faget.  
 
§ 16. Hjælpemidler 
Alle skriftlige hjælpemidler betyder, at den studerende må medbringe alt skrevet materiale til 
den pågældende eksamen, dvs. lærebøger, kompendier, ordbøger, notater etc. i papirbaseret 
eller elektronisk form. Internettet må ikke benyttes. 
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Alle hjælpemidler betyder, at alle skriftlige hjælpemidler samt internettet må benyttes. Dog er 
det ikke tilladt under eksamen at udveksle oplysninger eller på anden måde at være i kontakt 
med andre eksaminander eller personer uden for eksamenslokalet. 
 
Anviste hjælpemidler betyder de hjælpemidler, der er anvist af den faglærer, der stiller eksa-
mensopgaven. 
 
§ 17. Portefølje 
Portefølje betyder ”mappe”, dvs. en mappe med opgaver, som den studerende afleverer ved 
kursets afslutning.  
 
§ 18. Skriftlig prøve 
En skriftlig prøve er en bunden skriftlig opgave under tilsyn. Alle skriftlige prøver afvikles på 
computer, medmindre andet er angivet i disciplinbeskrivelserne. 
 
§ 19. Eksamen afholdt på computer 
Alle skriftlige stedprøver afvikles på computer, medmindre andet er angivet i disciplinbeskri-
velserne. For skriftlige stedprøver, der afvikles på computer, gælder Syddansk Universitets 
regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver. 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Materialesaml
ing  
 
§ 20. Undervisnings- og eksamenssprog 
Undervisnings- og eksamenssproget er dansk, med mindre andet er nævnt i eksamensbe-
stemmelserne for den enkelte disciplin.  
 
§ 21. Vægtning af karakterer 
Alle karakterer, der gives ved de enkelte prøver, vægtes ens ved beregningen af eksamensgen-
nemsnittet. 
 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Materialesamling
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Materialesamling
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II. Beskrivelse af bacheloruddannelsens discipliner 
 
§ 22. Etik og teknologi  
(Ethics and Technology) 
 
a.  Undervisningens omfang: 

2 timer ugentligt i 5. semester 
Vægtning: 5 ECTS  

  
b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for den studerende 
som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform, der fremmer og 
udprøver den studerendes viden og færdigheder på følgende punkter:  
 
Viden:  
Den studerende har viden om: 

• Centrale moralfilosofiske og it-etiske positioner  
• Disse positioner i relation til it-etiske problemstillinger 

 
Færdigheder:  
Den studerende kan: 

• Identificere og analysere etiske problemstillinger i tilknytning til cyberteknologi 
og informationsteknologi 

• Analysere konkrete it-projekter og it-systemer med hensyn til de etiske proble-
mer de indebærer 

• Analysere og dernæst formidle anbefalinger vedr. etiske problemstillinger inden 
for informationsteknologi, cyberteknologi og systemudvikling 

 
 c.  Undervisningsfagets indhold 

Faget indfører de studerende i centrale positioner inden for områderne: klassisk moralfi-
losofi, it-etik samt cyber-etik. Herved sættes den studerende i stand til at reflektere over 
og forholde sig konstruktivt til it-etiske problemstillinger i sociale og professionelle 
sammenhænge. 

 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-
len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 7. Ved undervisningens 
start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.   

  
e.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen individuel bunden hjemmeopgave og uddannel-
sens 5. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til 
målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle 
kompetencemål, især nr. 1-11, og 15, som faget i særlig grad understøtter. Bedømmel-
sen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer 
samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.  

 
f.  Eksamensbestemmelser:  

Prøveform:  Bunden hjemmeopgave 
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Varighed:  4 timer 
Sideomfang pr. studerende: Maks. 5 normalsider ekskl. forside, bibliografi og bilag 
Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej 
Censur:  Intern prøve, 1 eksaminator  
Bedømmelse:  Bestået/Ikke bestået  
Vægtning:  5 ECTS 

 
 Reeksamen afholdes som ordinær prøve. 
 
§ 23. Webteknologi  
(Web Technology) 
 
a.  Undervisningens omfang: 

4 timer ugentligt i 5. semester 
Vægtning: 10 ECTS  

  
b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for den studerende 
som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform, der fremmer og 
udprøver den studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punkter:  

 
Viden:  
Den studerende har viden om: 
• Klient-server arkitektur samt protokoller, som anvendes på internettet 
• Gængse standarder, som anvendes til fremstilling af webdokumenter 
• Interaktive og multimodale elementer 
 
Færdigheder:  
Den studerende kan: 
• Udvikle og analysere webdokumenter ved hjælp af gængse standarder 
• Formatere webdokumenters udseende til forskellige platforme ved hjælp af gængse 

standarder 
• Anvende interaktive og multimodale elementer 
 
Kompetencer:  
Den studerende kan: 
• Selvstændigt planlægge og udvikle dokumenter til webpublicering 
• Indgå i samarbejde med specialister inden for webpublicering  

 
 c.  Undervisningsfagets indhold 

Undervisningen formidler det teoretiske kendskab og de tekniske færdigheder, som er 
nødvendige for at udvikle og publicere webdokumenter. Der gives en kort oversigt over 
server-klient-arkitekturen og protokoller. Dernæst behandles de relevante opmærk-
ningssprog, herunder hvordan de anvendes til kodning af tekstelementer i et webdoku-
ment. Der forklares, hvordan man bestemmer dokumentets udseende ved hjælp af for-
materingsregler og specielle formateringsteknikker. Endelig arbejdes der med interakti-
ve og multimodale elementer. 
Der tilbydes 1-2 afleveringsopgaver. 
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d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-
len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 7. Ved undervisningens 
start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.   

  
e.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen bunden hjemmeopgave og uddannelsens 5. se-
mester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbe-
skrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kom-
petencemål, især nr. 7, 8, og 13, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i 
henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendt-
gørelsen.  

 
f.  Eksamensbestemmelser:  

Hjemmeopgave i form af et projekt med tilhørende dokumentation ved udgangen af 5. 
semester. Projektet kan fx bestå i udvikling af et websted, som præsenterer studierele-
vant information, eller udvikling af et websted for et firma eller en organisation.  
 
Prøveform:  Bunden hjemmeopgave 
Varighed:  1 uge 
Sideomfang pr. studerende: Maks. 7 normalsider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, 

bibliografi og bilag  
Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej 
Censur: Intern prøve, 2 eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:  10 ECTS 
 

 Reeksamen afholdes som ordinær prøve. 
 

 
§ 24. Content management  
(Content Management) 
 
a. Undervisningens omfang: 

4 timer ugentligt i 6. semester 
Vægtning: 10 ECTS 

 
b. Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for den studerende 
som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform, der fremmer og 
udprøver den studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punkter:  
 
Viden: 
Den studerende har viden om: 
• Metoder, standarder og teknologier til content management 

Færdigheder: 
Den studerende kan: 
• Installere, konfigurere og anvende et content management-system 
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• Anvende metoder og teknikker til opbygning af informationsarkitektur på websites 

Kompetencer: 
Den studerende kan: 
• Selvstændigt oprette et website ved hjælp af et content management-system 
• Indgå i samarbejde med specialister inden for content management 

c. Undervisningsfagets indhold: 
I undervisningen arbejdes der med strategier, metoder, standarder og teknologier til pro-
duktion, styring, genfinding og (web)publicering af digitale informationsressourcer i en or-
ganisatorisk kontekst. Der fokuseres i undervisningen på emner som single sourcing, in-
formationsarkitektur og (web)content management systemer. Der tilbydes 1-2 afleve-
ringsopgaver. 

  
d. Undervisnings- og arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen 
for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 7. Ved undervisningens start op-
lyser underviseren den studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.  

 
e. Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på uddannelsens 6. semester lægges 
der vægt på, i hvilken grad den studerende lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad 
den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer især nr. 7, 8, 11 og 13, 
som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 
målbeskrivelsen som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. 

 
f. Eksamensbestemmelser: 

Faget udprøves ved en bunden hjemmeopgave ved udgangen af 6. semester.  
 
Prøveform:  Bunden hjemmeopgave  
 
Varighed:  3 dage 
Sideomfang pr. studerende: Maks. 7 normalsider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, bibli-

ografi og bilag 
Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej 
 
Censur:  Ekstern prøve 
Bedømmelse:  Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen, der er udtryk for en samlet 

vurdering af den mundtlige og den skriftlige præstation 
Vægtning:  10 ECTS 

 
  Reeksamen afholdes som ordinær prøve. 
 
 
§ 25. IKT i organisationer  
(ICT in Organisations) 
 
a.  Undervisningens omfang: 

4 timer ugentligt i 6. semester 
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Vægtning: 10 ECTS  
  
b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for den studerende 
som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform, der fremmer og 
udprøver den studerendes viden og færdigheder på følgende punkter:  

 
Viden: 
Den studerende har viden om: 
• Relevante teorier og metoder til at beskrive adfærden i en organisation 
• Relevante teorier og metoder til at beskrive strategiske og taktiske aspekter ved at 

arbejde med IKT i en forretningsmæssige sammenhæng  

Færdigheder: 
Den studerende kan: 
• Redegøre for og anvende fagets teorier til at beskrive, analysere, diskutere og rådgi-

ve om udfordringer og muligheder ved at arbejde med IKT i en organisatorisk sam-
menhæng 

 
c.  Undervisningsfagets indhold 

Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i, 
hvorledes IKT kan indtænkes i en organisatorisk kontekst med en særlig vægt på centra-
le, relevante områder inden for organisationsteori og digital forretningsledelse. Inden for 
den organisationsteoretiske vinkel er der fokus på det individuelle, gruppebaserede og 
strukturelle perspektiv. Med hensyn til den digitale forretningsledelses vinkel er der fo-
kus på strategiske og taktiske aspekter. 

 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-
len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 7. Ved undervisningens 
start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.   

 
e.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på uddannelsens 6. semester læg-
ges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, 
samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetence-
mål, især nr. 2, 4-6 og 9-11, som faget i særlig grad understøtter. Bedømmelsen bestå-
et/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set 
beherskes i tilstrækkelig grad. 

 
f.  Eksamensbestemmelser:  

Bunden hjemmeopgave ved udgangen af 6. semester  
 

Prøveform:  Bunden hjemmeopgave  
Varighed:  3 dage* 
Omfang pr. studerende: Maks. 10 normalsider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, biblio-

grafi og bilag  
Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej 
Censur: Intern prøve, 1 eksaminator  
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Bedømmelse:  Bestået/ikke bestået  
Vægtning:  10 ECTS  

 
 Reeksamen afholdes som ordinær prøve. 
 
 *NB: Varighed for hjemmeopgaven er 7 dage ved sommereksamen 2016, herefter 3 

dage. 
 
§ 26. It-pædagogik  
(IT Pedagogy) 
 
a.  Undervisningens omfang: 

4 timer ugentligt i 6. semester 
Vægtning: 10 ECTS  

  
b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for den studerende 
som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform, der fremmer og 
udprøver den studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punkter:  
 
Viden: 
Den studerende har viden om:  
• Teorier om webkommunikation, webwriting og brugeradfærd i virtuelle rum 
• Webbaserede kommunikationsredskaber og digitale læringsressourcer 
• Virtuelle læringsmiljøer og it-baserede læringsredskaber 
 
Færdigheder: 
Den studerende kan: 
• Opstille og anvende kommunikationsmodeller, der er tilpasset konkrete digitale me-

dier og it-værktøjer 
• Producere digitale tekster tilpasset mediet, genren og målgruppen 
• Anvende webbaserede kommunikationsredskaber i kommunikationen med forskelli-

ge målgrupper 
• Analysere og vurdere konkrete virtuelle læringsmiljøer og it-baserede læringsres-

sourcer med henblik på såvel implicit pædagogik som praktisk pædagogisk brug 
• Vurdere konkrete pædagogiske metoders anvendelighed i forskellige læringssam-

menhænge 
 
Kompetencer: 
Den studerende kan: 
• Tilrettelægge processer for vidensorganisering, vidensdeling og formidling i instituti-

oner og organisationer og for bestemte målgrupper 
• Analysere, anvende og vurdere webbaserede kommunikationsredskaber og it-

pædagogiske værktøjer i kommunikations- og læringssammenhæng 
• Anvende it-pædagogiske værktøjer i egen læreproces på reflekteret vis 

 
c.  Undervisningsfagets indhold 

Faget introducerer til teorier om webkommunikation, webwriting og brugeradfærd i vir-
tuelle rum, og de studerende udfører øvelser i analyse, vurdering og produktion af digi-
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tale tekster. Ligeledes arbejdes der teoretisk og praktisk med anvendelsen af webbase-
rede kommunikationsredskaber og virtuelle verdener i kommunikationen med forskelli-
ge målgrupper. Der sættes fokus på digitale læringsrum og på den pædagogiske brug af 
virtuelle læringsmiljøer og it-baserede læringsredskaber. Et vigtigt punkt er diskussionen 
af konkrete it-pædagogiske metoders anvendelighed i forhold til bestemte målgrupper 
og læringssammenhænge. Gennem sit arbejde med bl.a. en digital portefølje understøt-
tes den studerende i at anvende og reflektere over brugen af digitale læringsressourcer 
og it-pædagogiske værktøjer i egen læreproces. 

 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodel-
len for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 7. Ved undervisningens 
start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.   

 
e.  Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på uddannelsens 6. semester læg-
ges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, 
samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetence-
mål, især nr. 1-7, 11-13, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold 
til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen.  

 
f.  Eksamensbestemmelser:  

Prøveform:   Digital portefølje med mundtligt forsvar  
 
Flere studerende kan bidrage til porteføljen: Ja, opgaverne, som indgår i porteføljen, må 

udarbejdes af maks. 4 studerende. Den enkelte studerendes bi-
drag skal fremgå, således at der kan foretages individuel bedøm-
melse.  

Porteføljens omfang:  Underviseren bestemmer, hvor mange opgaver der stilles. Intro-
duktionen til porteføljen skal også være et elektronisk dokument. 
Den omfatter maks. 4 sider, hvis der ikke skal være præsentation 
af den studerende selv samt dennes læringsmål, og maks. 7 sider, 
hvis det er med.  

 
Mundtlig prøve: 
Varighed:   Én studerende 20 min. inkl. censur; to studerende 30 min. inkl. 

censur; tre eller fire studerende 40 min. inkl. censur 
Forberedelse:   Nej 
Hjælpemidler:   Ikke tilladt, dog må porteføljen og evt. præsentationsmateriale 

(plancher, handouts, computerpræsentation osv.) medbringes  
Censur:   Ekstern prøve  
Bedømmelse:   Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen, der er udtryk for en 

samlet vurdering af den mundtlige og den skriftlige præstation  
Vægtning:  10 ECTS 

 
 Reeksamen afholdes som ordinær prøve. 
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IV.  Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
 
Denne studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 
om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og har virkning for studerende im-
matrikuleret 1. september 2017.  
 
Overgangsbestemmelser 
 Studerende, der er forsinkede ift. det planlagte studieforløb og har påbegyndt uddannelsen 
efteråret 2015 eller 2016 (jf. studieordning 2015), skal deltage i undervisning og eksamen i 
henhold til nærværende studieordning 2017. 
 
Indstillet til godkendelse af Studienævn for Informations- og Kommunikationsstudier den 30. 
marts 2017. 
 
Godkendt af dekanatet for Det Humanistiske Fakultet den 30. juni 2017.  
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Almen del 

 
V. Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk 
Universitet 

 
Findes på Fakultetssekretariatets hjemmeside under: 
www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser  
 
 
 
 
 
 
 
 
Om dispensation fra regler i studieordningen: 
Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i stu-
dieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. Bekendtgørelse om bachelor- og kandi-
datuddannelser ved universiteterne). 
  

http://www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser
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Bilag 
 
Bilag 1. Sammenhæng mellem kvalifikationsramme, uddannelsens kompetenceprofil samt de 
enkelte fagelementers læringsmål. 
 
Kvalifikationsrammen for 
videregående uddannelser 

Uddannelsens kompetencemål  De enkelte fagelementers 
læringsmål 

Viden: 

Skal have forskningsbaseret viden 
om teori, metode og praksis inden 
for et eller flere fagområder. 

• Relevante teorier, modeller 
og principper til løsning af 
webbaserede informations- 
og kommunikationsopgaver 

Webteknologi, Content manage-
ment 

• Kommunikations- og læ-
ringsteori samt it-
pædagogiske værktøjer 

It-pædagogik 

• Viden om teorier, der be-
skriver organisationsadfærd 
samt strategiske og taktiske 
aspekter ved at anvende it i 
en forretningsmæssig 
sammenhæng 

IKT i organisationer 

• Viden om etik og kendskab 
til metoder for den etiske 
analyse og vurdering af it-
produkter 

Etik og teknologi 

Skal kunne forstå og reflektere 
over teori, videnskabelige metoder 
og praksis. 

 Alle fag 

Færdigheder: 

Skal kunne anvende et eller flere 
fagområders videnskabelige meto-
der og redskaber samt kunne an-
vende generelle færdigheder, der 
knytter sig til beskæftigelse inden 
for fagområdet/erne. 

• Oprette webapplikationer, 
som svarer til etiske stan-
darder, ved hjælp af de re-
levante markerings- og 
skriptsprog 

Webteknologi, Etik og teknologi 

Skal kunne vurdere teoretiske og • Udvikle strategier for en IKT i organisationer 
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praktiske problemstillinger samt 
begrunde og vælge relevante ana-
lyse- og løsningsmodeller. 

organisations brug af it 

• Analysere, anvende og vur-
dere webbaserede kommu-
nikationsredskaber og it-
pædagogiske værktøjer i 
kommunikations- og læ-
ringssammenhæng 

It-pædagogik 

 • Analysere, vurdere og be-
skrive webbaseret kommu-
nikation 

Webteknologi, Content manage-
ment, It-pædagogik 

Skal kunne formidle faglige pro-
blemstillinger og løsningsmodeller 
til både fagfæller og ikke-
specialister. 

 Alle fag 

Kompetencer: 

Skal kunne håndtere komplekse og 
udviklingsorienterede situationer i 
studie- eller arbejdssammenhæn-
ge. 

• Modificere, implementere 
og udvikle moderne it- og 
webapplikationer i samar-
bejde med brugere 

Webteknologi, Content manage-
ment 

 • Selvstændigt eller i teams 
udvikle webbaserede kom-
munikationsløsninger til 
forskellige platforme 

Webteknologi, Content manage-
ment 

Skal selvstændigt kunne indgå i 
fagligt og tværfagligt samarbejde 
med en professionel tilgang. 

 Alle fag 

Skal kunne identificere egne læ-
ringsbehov og strukturere egen 
læring i forskellige læringsmiljøer. 

 Alle fag 
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