e-Valgfag (summer school) – IT-ledelse
5 eller 10 ECTS – efter den studerendes eget valg, jf. nedenfor
Fagansvarlig:
Statsautoriseret revisor, lektor Hans Henrik Berthing

Vælg mellem 5 og 10 ECTS: Faget kan følges som et 5 ECTS modul, der afsluttes med en
mundtlig eksamen af 20 min. varighed. Faget kan alternativt følges som et 10 ECTS modul, hvor
der tillige udarbejdes et afsluttende selvstændigt projekt om et koncernrelevant emne. Projektet er
udgangspunkt for en mundtlig eksamen af 20 min. varighed.
E-valgfag – særlig undervisningsform: Dette valgfag afvikles gennem 2 fysiske forelæsninger og
3 e-forelæsninger. Al e-undervisning sker ved, at der i Moodle uploades undervisningsmoduler,
der i hovedsagen er udarbejdet i PowerPoint. Den studerende har således adgang til plancher,
artikler, notater og underviserens indtalte oplæg. Før eksamen planlægges et valgfrit fysisk møde
à ca. 2 timers varighed, der i hovedsagen anvendes til afklarende spørgsmål vedrørende elementer
i faget, som den studerende forinden har formuleret ønske om at få drøftet på mødet. Fagets
moduler uploades i løbet af august måned, hvor faget i sin helhed afvikles.
Fagområdet omfatter navnlig:





God it-skik, herunder it-strategi og –ledelse samt it risikostyring.
Selskabslovens regler om risikostyring og interne kontroller, samt tilknyttet praksis
It sikkerhed i den mellemstore virksomhed
Bogføringslovens krav til it anvendelsen, herunder systembeskrivelse

Faget er baseret på, at de studerende har kendskab til selskabsret, svarende til CMA Erhvervsret
og et kendskab til it revision svarende til CMA Revision.
Læringsmål: Fagets formål er at give de studerende kendskab til de selskabsretlige aspekter
omkring ledelsens ansvar og roller i forbindelse med it anvendelsen. Endvidere er det formålet at
give de studerende kendskab til metoder og ”værktøjer” til brug for arbejdet med it strategi og
ledelse samt it-sikkerhed.
Efter endt undervisning skal den studerende være i stand til at løse en ukendt opgave inden for
enten et selskabsretligt eller it mæssigt område. Løsningen skal omfatte






Valg af den eller de model(ler), der løser det stillede problem
Begrundelse for valget, herunder eventuelt for fravalget af alternative løsningsmetoder
Redegørelse for kravene til at gennemføre den eller de valgte model(ler).
Redegørelse for konsekvenserne af den eller de valgte model(ler).
Redegørelse for den valgte models praktiske gennemførelse.

Den studerende skal herved demonstrere evne til at anvende de relevante faktiske
omstændigheder i opgaven og sammenholde disse med de relevante retskilder. Disse færdigheder
skal den studerende demonstrere inden for følgende områder.


Selskabsret:
o Ledelsesopgaver og ansvar
o Revisionsudvalget og evt interne revisions- og risikostyringssystemer

o
o

o

Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og
risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelses-processen
Procedurer eller systemer, som virksomheden har implementeret i forbindelse med
risikostyring, herunder hvordan ledelsen identificerer og håndterer risikoen for
væsentlige fejl i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, og
Interne kontrolsystemer, som virksomheden har etableret for at sikre, at væsentlige
fejl i forbindelse med regnskabsaflæggelsen forebygges, opdages og korrigeres



God IT-skik
o It governance og ledelse
o It styring og organisering
o It livscyklus
o It drift og brugerstøtte
o Ledelsens it værktøjskasse



IT referencerammer
o God it skik
o Cobit og COSO
o ISO 27000 og DS 484
o CMMI
o ITIL
o Prince 2
o IT Governance og værdi af it

Undervisningsform: Faget er 100 % tilrettelagt som elektronisk valgfag (summer school i august
måned), kombineret med to fysiske sessions med spørgsmål, diskussion og cases.
Den
elektroniske undervisning sker ved, at der i Dropbox eller andet hensigtsmæssigt elektronisk
medie uploades undervisningsmoduler, der i hovedsagen er udarbejdet i PowerPoint med indtalt
lyd.
Den studerende har således adgang til plancher, artikler, notater og underviserens indtalte oplæg.
Dette e-valgfag adskiller sig fra de øvrige e-valgfag ved at blive afviklet i august måned.

Lektionsplan for fysiske forelæsninger: Fredag d. 14/8 kl. 9.00 – 15.00
Mandag d. 24/8 kl. 9.00 – 15.00
Lokale: 55, Fib. 2

Eksamensform: For studerende på 5 ECTS-forløbet er der tale om en mundtlig eksamen af 20
min. varighed uden forberedelse. Der gives karakter efter 7-skalaen.
For studerende på 10 ECTS-forløbet afleveres et selvstændigt projekt vedrørende et selvvalgt, men
på forhånd godkendt, it-ledelsesrelevant emne. Der afholdes med udgangspunkt heri en mundligt
eksamen af 20 min. varighed uden forberedelse. Der gives karakter efter 7-skalaen.

