Modulbeskrivelse
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode)
Modul2: Analyse: organisering, strategi, processer, relationer, strukturer, epistemologier og ontologier.
(Analysis: organizing, strategy, processes, relations, structures, epistemologies and ontologies)
15 ECTS
Placering
1. Semester efterår
Modulansvarlig
Semesterkoordinatoren
Type og sprog
Projektmodul
Dansk
Mål
Viden:
Den studerende skal gennem at arbejde problembaseret kunne udvise en forståelse af og viden om:
- samspil og relationer mellem organisatoriske og strategiske processer og strukturer inden for en selvvalgt problemstilling
- muligheder for og metoder til at analysere samspillet mellem organisation og omgivelser
Færdigheder:
Den studerende skal med afsæt i en problembaseret tilgang til læring opøve færdigheder at kunne:
analysere en konkret og af de studerende defineret organisatorisk og strategisk problemstilling
vurdere og foretage valg af ideer, modeller, teorier og ontologier til brug til analyse af en organisatorisk
og strategisk problemstilling
Kompetencer:
Den studerende skal opnå kompetencer til at kunne:
Selvstændigt og i samarbejde med andre at gennemføre undersøgelser af konkrete organisatoriske og
strategiske problemstillinger ved hjælp af relevante undersøgelsesmetoder.
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Formålet med modulet er at træne den studerende i at analysere en selvvalgt teoretisk eller empirisk organisatorisk og/eller strategisk problemstilling ud fra forskellige, men sammenhængende ontologiske, epistemologiske, og metodiske dimensioner.
Modulet omfatter et projektarbejde i grupper, som tager udgangspunkt i en praktisk eller teoretisk analyse af en
organisatorisk og/eller strategisk problemstilling. Formålet med modulet er at træne den studerende i at analysere problemstillingen i forskellige, men sammenhængende dimensioner: ontologisk, epistemologisk og metodisk. Specielt skal der lægges vægt på sammenhænge mellem proces og struktur, drift og udvikling, del og
helhed og praksis samt ontologi.

Omfang og forventet arbejdsindsats
Modulet består af et projektarbejde, som foregår - med mindre andet aftales konkret med semesterkoordinatoren - som et arbejde i grupper og med en af uddannelsens tilknyttede undervisere som vejleder. Projektarbejdet forløber fra primo november og til primo januar. Det samlede tidsforbrug i modulet vil for den studerende være 405 timer.

Gruppearbejde: 205
Forberedelse til gruppearbejde:100 timer
Selvstudium: 100 timer
Deltagere
Deltagerne omfatter de studerende, der er optaget på cand. merc. i organisation og strategi. Derudover kan
modulet også vælges som studieaktivitet for studerende på andre kandidatuddannelser, som har fulgt Modul 1.
Deltagerforudsætninger
Deltagerforudsætninger er HA-uddannelsen eller andre bacheloruddannelser, hvor tilsvarende forudsætninger
er erhvervet.
Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
Modulet omfatter et projektarbejde, der resulterer i en skriftlig rapport eller en anden form for output i form af
eksempelvis en videnskabelig artikel eller et website.
Projektarbejde, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages selvstændigt af den
studerende. Problemformulering godkendes af vejleder og den eller de studerende tilbydes vejledning under
udarbejdelsen af det skriftlige projektarbejde.
Eksamen
Den mundlige eksterne eksamen prøves efter gældende karakterskala, vægt 15 ECTS
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