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Rettelsesblad til 

Studieordning for tilvalg i webkommunikation 2010 

Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere 

Rettelserne vedrører § 4 Forløbsmodel, § 5 Eksamensoversigt og § 22 Informations-

analyse og – repræsentation. 

§ 4. Forløbsmodel  

 
Undervisningsfag Disciplin- 

Ansvar 

Beskr. i 

§ 

5. 

sem. 

6. 

sem. 

Eksamens 

Placering 

ECTS- 

Vægt 

Webdesign IFKI 17 2  5. sem. 5 

Webteknologi IFKI 18 4  5. sem. 10 

Etik og teknologi IFKI 19 2  5. sem. 5 

Webwriting IFKI 20  2 6. sem. 5 

Content management IFKI 21  4 6. sem. 10 

IKT i organisationer IFKI 22  4 6. sem. 10 

 

ECTS i alt 

      

45 

 

§ 5 a Eksamensoversigt 

 
Oversigtsnøgle Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag Prøveform Censur Prøvens- 

Varighed 

Vurdering ECTS- 

vægt 

Beskr. i 

§ 

Webdesign Evalueringsopgave I 1 uge 7-trinsskala 5 17 

Webteknologi Evalueringsopgave I 1 uge 7-trinsskala 10 18 

Etik og teknologi Skriftlig prøve I 4 timer B/IB 5 19 

Webwriting Undervisningsdel./ 

evalueringsopgave  

I 

  

Ingen/ 

1 uge 

B/IB 5 20 

Content management Hjemmeopgave med 

mundtligt forsvar 

E 1 / 2 uger 

20 min. 

7-trinsskala 10 21 

IKT i organisationer Hjemmeopgave E 1 uge 7-trinsskala 10 22 
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Nuværende § 22 Informationsanalyse og –repræsentation udgår og erstattes af 

nedenstående § 22 

§ 22 IKT i organisationer  

(ICT in organisations) 

a. Undervisningens omfang: 

4 ugentlige timer i 4. semester. Vægtning: 10 ECTS 

 

b. Målbeskrivelse 

Efter gennemførelsen af faget forventes den studerende at 

 have viden om grundlæggende organisationsteori 

  kunne redegøre for og diskutere teorier om kommunikation og samarbejdsprocesser i organisatoriske 

kontekster 

 kunne analysere og vurdere, hvorledes IKT i konkrete situationer indvirker på organisatoriske 

forandringsprocesser, tilsigtede såvel som utilsigtede 

 at kunne rådgive om og evaluere strategisk og taktisk anvendelse af IKT i organisationer og virksomhe-

der 

 

c. Undervisningsfagets indhold 

Der undervises i grundlæggende organisationsteori med inddragelse af det individuelle, gruppebaserede og 

strukturelle perspektiv. Derudover inddrages temaerne e-business og e-handel. Særligt fokus sættes på den 

særlige form kommunikation og samarbejdsprocesser kan få i organisatoriske kontekster og på, hvordan IKT 

kan inddrages i understøttelsen heraf. I undervisningen inddrages konkrete cases bl.a. for at diskutere fordele 

og ulemper ved IKT samt hvilke former for tilsigtede og utilsigtede virkninger, IKT kan have på organisato-

riske processer, herunder forandringsprocesser. 

d.      Undervisnings- og arbejdsformer:  
Holdundervisning, øvelser, studenteroplæg m.v. 

 

e.      Bedømmelseskriterier: 
Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til prøveformen og niveauet på bacheloruddannelsens 6. 

semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskri-

velse. Endvidere lægges der i bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle 

kompetencer, der er beskrevet i § 1, særligt pkt. 2, 4-6, 8-11 og 14-15.  

 

f.  Eksamensbestemmelser:  
Bunden hjemmeopgave ved udgangen af 6. semester. Til opgavens besvarelse gives 1 uge. 

 

Prøveform: Bunden hjemmeopgave  

Samarbejdsformer: Opgaven skal udarbejdes af den studerende alene. Flere studerende kan ikke bidrage til 

opgaven 

Omfang pr. studerende: Maks. 10 normalsider eksklusive bilag  

Censur: Ekstern prøve 

Bedømmelse: 7-trinsskala  

Vægtning: 10 ECTS 
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Rettelser er godkendt af Studienævnet for Virksomhedskommunikation, Webkommunikation og 

Informationsvidenskab den 30. januar 2012.  

Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 14. marts 2012.  
 

 
 

 

 


