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Rettelsesblad til 

Studieordning for tilvalg i webkommunikation 2010 

Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere 

Rettelserne vedrører § 4 Forløbsmodel, § 5 Eksamensoversigt, § 17 Webdesign og § 

20 Webwriting. 

§ 4. Forløbsmodel  

 
Undervisningsfag Disciplin- 

Ansvar 

Beskr. i 

§ 

5. 

sem. 

6. 

sem. 

Eksamens 

Placering 

ECTS- 

Vægt 

Webteknologi IDK 18 4  5. sem. 10 

Etik og teknologi IDK 19 2  5. sem. 5 

Retorik og pragmatik IDK 20  2 6. sem. 5 

Webdesign IDK 17  2 6. sem. 5 

Content management IDK 21  4 6. sem. 10 

IKT i organisationer IDK 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 

§ 

Webteknologi Evalueringsopgave I 1 uge 7-trinsskala 10 18 

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

Retorik og pragmatik Skriftlig prøve I  4 timer B/IB 5 20 

Webdesign Hjemmeopgave I 24 timer B/IB 5 17 

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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Rettelserne vedrører: 

§ 17. Webdesign  

a. Undervisningens omfang:  

2 ugentlige timer i 6. semester. Vægtning: 5 ECTS.  

e. Bedømmelseskriterier: 

Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på BA-uddan-

nelsens 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 

og 13, som faget i særlig grad understøtter. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de ge-

nerelle og fagspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.  

 

f. Eksamensbestemmelser: 

Faget udprøves ved en bunden hjemmeopgave ved udgangen af 6. semester.  

Prøveform: Bunden hjemmeopgave 

Varighed: 24 timer 

Sideomfang pr. studerende: Maks. 6 normalsider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, bibliografi 

og bilag 

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej 

Censur: Intern prøve, 1 eksaminator 

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 

Vægtning: 5 ECTS 

 

Øvrige bestemmelser for disciplinen Webdesign er uændrede. 

 

§ 20 Webwriting udgår og erstattes af 

§ 20 Retorik og pragmatik  

(Rhetorics and pragmatics) 

a. Undervisningens omfang 

2 ugentlige timer i 6. semester 

Vægtning: 5 ECTS 

 

b. Målbeskrivelse 

Efter gennemførelsen af faget forventes den studerende 

 

 at kunne redegøre for centrale begreber inden for retorik og pragmatik 
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 at kunne analysere mundtlige, skriftlige og it-medierede kommunikationssituationer med 

henblik på deres retoriske og pragmatiske aspekter 

 at kunne anvende retorik og pragmatisk teori konstruktivt i egen mundtlig, skriftlig og it-

medieret kommunikation 

 at kunne redegøre for, hvorledes retorik og pragmatisk teori er blevet anvendt i egen 

kommunikation 

 

c. Undervisningsfagets indhold 

I undervisningen gennemgås litteratur om retorik og pragmatik, og den studerende arbejder med at 

lave analyser af retoriske og pragmatiske virkemidler i mundtlig, skriftlig og it-medieret 

kommunikation. Endvidere arbejder den studerende med at tilrettelægge sin egen kommunikation i 

forskellige medier i overensstemmelse med retorisk og pragmatisk teori. Der lægges vægt på at 

kvalificere både selve kommunikationen og den reflekterede redegørelse for de trufne 

kommunikationsvalg under inddragelse af de gennemgåede teorier og begreber.  

 

d. Undervisnings- og arbejdsformer 

Holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, e-læring. 

 

e. Bedømmelseskriterier 

Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til evalueringsformen og niveauet på 

bacheloruddannelsens 6. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstationer 

lever op til målbeskrivelsen samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle 

kompetencer, især nr. 2, 4-6, 8-10 og 15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af 

målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået 

markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig 

grad. 

 

f. Eksamensbestemmelser 

Faget udprøves ved en skriftlig prøve.  

Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn med computer 

Varighed: 4 timer  

Censur: Intern prøve, to eksaminatorer 

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  

Vægtning: 5 ECTS 

 

Rettelser er godkendt af Studienævnet for Informations- og Kommunikationsstudier den 20. marts 

2013. 

Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 16. april 2013. 

 


