
Rettelsesblad til 
Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 

Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for 
undervisning i foråret 2016 

 
 
 
§ 26. It-pædagogik udgår og erstattes af 
 

 Læring, erkendelse og IKT  

 Retorik og pragmatik ELLER Æstetik og visuel kommunikation  
 

Fagbeskrivelser er indsat nedenfor. 
 
 
§ 25. IKT i organisationer 
 
f.  Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.  
 

Bunden hjemmeopgave ved udgangen af 6. semester  
 

Prøveform:  Bunden hjemmeopgave  
Varighed:  3 dage* 
Omfang pr. studerende: Maks. 10 normalsider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, bibliografi og bilag  
Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej 
Censur: Ekstern prøve  
Bedømmelse:  7-trinsskala  
Vægtning:  10 ECTS  

 
 *NB: Varighed for hjemmeopgaven er 7 dage ved sommereksamen 2016, herefter 3 dage. 
 Reeksamen afholdes som ordinær prøve. 
 
 
Forløbsmodellen, jf. § 8, for forårssemester 2016 ændres således til følgende fag: 
 

 Content management, 4 timer, 10 ECTS 

 IKT i organisationer, 4 timer, 10 ECTS 

 Læring, erkendelse og IKT, 2 timer, 5 ECTS 

 Retorik og pragmatik, 2 timer, 5 ECTS ELLER Æstetik og visuel kommunikation, 2 timer, 5 ECTS (den 
studerende skal vælge ét af disse fag)  

 
  



Eksamensoversigten, jf. § 9, for forårssemester 2016 er som følger: 

 
 Prøve, henvisninger m.v. 

 

Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens  
Varighed 

Vurdering ECTS- 
vægt 

Beskr.  
i § 

6. semester       

Content management Hjemmeopgave med 
mundtligt forsvar 

Ekstern 1 uge/ 
20 min. 

7-
trinsskala 

10 24 

IKT i organisationer Hjemmeopgave Ekstern 1 uge 7-
trinsskala 

10 25 

Læring, erkendelse og IKT Undervisningsdeltagelse 
el. skriftlig prøve 

Intern, 1 
eks. 

-/4 timer B/IB 5 Se 
nedenfor 

Retorik og pragmatik* Skriftlig prøve Intern, 1 
eks. 

4 timer B/IB 5 Se 
nedenfor 

Æstetik og visuel 
kommunikation*  

Undervisningsdeltagelse 
el. skriftlig prøve 

Intern, 1 
eks. 

-/4 timer B/IB 5 Se 
nedenfor 

*Den studerende skal vælge enten Retorik og pragmatik ELLER Æstetik og visuel kommunikation  
 
 

Læring, erkendelse og IKT  
(Learning, epistemology and ICT) 

 
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 filosofiske og kognitionspsykologiske teorier om erkendelse og læring 

 reflektere over og diskutere disse teoriers syn på forholdet mellem information, viden, læring og 
erkendelse  

 anvende disse teorier til at diskutere principielle muligheder og begrænsninger ved kunstig intelligens 
og generelt ved implementering af information og viden i informationssystemer  

 
c.  Undervisningsfagets indhold:  

Der undervises i de erkendelsesteoretiske grunddiscipliner, herunder spørgsmålet om, hvad erkendelse er, 
og hvilke kilder og hvilken arkitektur den har. Endvidere vægtes diskussionen af relationen mellem 
information, viden, læring og erkendelse og af principielle spørgsmål angående implementeringen af 
information og viden i informationssystemer, for skabelsen af kunstig intelligens og for maskiners mulighed 
for at lære.  
 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer:  
Holdundervisning, øvelser, foredrag, e-læring, skriveøvelser.  

 
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 i 
forbindelse med undervisningsdeltagelsen/den individuelle skriftlige prøve lever op til målbeskrivelsen, 



samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencer, især nr. 4-7 og 12-
14, som faget i særlig grad understøtter. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og 
disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.  

 
f. Eksamensbestemmelser:  

Faget udprøves efter den studerendes eget valg enten ved undervisningsdeltagelse eller ved en skriftlig 
prøve.  
 
Undervisningsdeltagelse:  
Prøveform: Undervisningsdeltagelse 
Censur: Ingen  
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  
Vægtning: 5 ECTS  
Reeksamensbestemmelser: Ved reeksamen benyttes prøveformen skriftlig prøve.  
 
Skriftlig prøve:  
Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Varighed: 4 timer  
Computer: Tilladt  
Censur: Intern  
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  
Vægtning: 5 ECTS 
 
 
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 

 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 
Varighed: 4 timer  
Computer: Tilladt  
Censur: Intern  
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  
Vægtning: 5 ECTS 
 
  
Æstetisk og visuel kommunikation 
 (Aesthetics and visual communication)  
 

a.  Undervisningens omfang: 
2 ugentlige timer i 6. semester  
Vægtning: 5 ECTS 
 

b.  Målbeskrivelse: 
Den studerende skal kunne 
 

 analysere og udvikle grænseflader med udgangspunkt i teorier om interaktion, kommunikation, 
information og visuel æstetik 

 anvende æstetiske teknikker og virkemidler i forbindelse med fremstilling af interaktive digitale 
produkter 

 
c.  Undervisningsfagets indhold: 

Faget indfører den studerende i centrale teoretiske begreber inden for æstetik og kommunikation med 
særlig henblik på begreber og positioner, som kan benyttes ved vurdering af visuelle æstetiske virkemidler i 
tilknytning til grænsefladedesign og udvikling af interaktive digitale produkter.  
 

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. 1-11, 12, 15. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og 
disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. 



 
f.  Eksamensbestemmelser: 

Faget udprøves efter den studerendes eget valg enten ved undervisningsdeltagelse eller ved en individuel 
skriftlig prøve.  
 
Undervisningsdeltagelse:  
Prøveform: Undervisningsdeltagelse  
Censur: Ingen  
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået  
Vægtning: 5 ECTS  
 
Reeksamensbestemmelser: Ved reeksamen anvendes eksamensformen skriftlig prøve.  
 
Skriftlig prøve:  
Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn 
Varighed: 4 timer  
Hjælpemidler: Kursuslitteratur og notater  
Computer: Tilladt  
Censur: Intern  
Bedømmelsen: Bestået/ikke bestået  
Vægtning: 5 ECTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rettelser er godkendt af Studienævn for Informations- og Kommunikationsstudier den 25. november 2015.  
Rettelser er godkendt af dekanatet for Det Humanistiske Fakultet den 14. januar 2016.  
 


