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Mål:
Viden
De studerende skal have viden om hvorfor information er vigtig, og hvad der er vigtige egenskaber ved information. De studerende skal endvidere vide, hvordan information og informationssystemer vedrører strategi, og
hvordan forskellige informationssystemer passer ind i virksomhedens samlede it-arkitektur.
Færdigheder
De studerende skal kunne reflektere over informationssystemernes begreber ud fra forskellige perspektiver.
Formålet er at kunne diskutere informationssystemernes brug og deres begrænsninger, og at kunne give eksempler herpå.
Kompetencer
Udover at skulle kunne reflektere over og diskutere informationssystemers brug og begrænsninger, skal de
studerende blive i stand til at kunne kommunikere med dataloger, og modellering vil være en vigtig del af dette
studiefagsmodul.
Fagindhold og begrundelse:
Formålet med kurset er at introducere de studerende til begrebet information og informationssystemer i bred
forstand. Fokus i forelæsningerne er informationssystemer indenfor organisationer, der skal bidrage til at ledelsen af en organisation. Informationssystemer anvendes på tværs af stort set alle afdelinger og processer i en
organisation, såsom produktion, marketing/salg, økonomi/regnskab og HRM.
Kurset giver kendskab til betydningen af informationssystemer, samt forskellige måder at anvende dem på.
Desuden diskuteres informationssystemers udvikling. De studerende vil få indsigt i forskellige aspekter vedrø-

rende modellering af informationssystemer. Forelæsningsrækken afsluttes med gennemgang af teorier, der
beskriver, hvad der påvirker folk, når de overvejer om de ønsker at bruge et bestemt informationssystem eller
en anden form for teknologi.
Omfang og forventning
5 ECTS svarer til 135 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde:
Aktivitet

Varighed i timer

10 dobbeltforelæsninger

20 timer

3 to-timers øvelser

6 timer

Læsning og forberedelse til forelæsninger

109 timer

Deltagere


Studerende på HA 2. semester



Evt. meritstuderende

Deltagerforudsætninger
Der er ingen særlige forudsætninger for deltagelse i kurset.
Modulaktiviteter
Kurset afvikles som 10 dobbeltforelæsninger og 3 øvelsesgange.
Detaljeret beskrivelse vil kunne findes i Moodle.
Eksamen
HA 2. semester projekteksamen (se beskrivelse under modulet Erhvervsøkonomisk projektarbejde nedenfor).

