Modulbeskrivelse
Modul 10B: Projekt med udgangspunkt i fagets kerneområder fra 2. semester (modul 6 til 9)
10 ECTS
STADS kode: SBO700117C
Placering
2. semester
Modulansvarlig
Niels Sandalgaard
Type og sprog
Det sidste modul i semesteret er et projekt, der vægter 10 ECTS.
Rapporten udarbejdes på dansk.
Der tildeles vejleder.

Mål
Målet med modul 10B er, at den studerende skriver en projektrapport med udgangspunkt i
fagets kerneområder fra 2. semester (modul 6 til 9).
Det er målet, at den studerende skal have opnået:
Viden
-

viden om videnskabelige problemstillinger inden for feltet
kan reflektere over økonomistyringsproblemstillinger på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder
-

applicere økonomistyringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk
eller teoretisk udgangspunkt
udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille
løsningsmodeller
analysere problemstillinger for virksomhedens økonomistyring og ledelse
formidle forskningsbaseret viden
diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og
ikke-specialister
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Kompetencer
-

styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for økonomistyring
foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng
selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage
sig professionelt ansvar
argumentere på et videnskabeligt grundlag
selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
-

Den studerende kan anvende viden fra 1. og 2. semesters moduler.

Omfang og forventet arbejdsindsats
Eksamen og forberedelse hertil = 40 timer
Udarbejdelse af projektrapport og selvstudier hertil = 230 timer
I alt 270 timer
Deltagerforudsætninger
Den studerende skal have fulgt undervisningen i det/de pågældende fag, hvis emnekreds
der skrives projekt i.

Deltagere:
Modul 10B er beregnet for de studerende, der ønsker at udarbejde et projekt uden at følge
hele semestret. Det kræves dog, at den studerende har fulgt undervisningen i det/de pågældende fag, hvis emnekreds skrives projekt i.

Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages
selvstændigt af den studerende. Der må gerne arbejdes i grupper.
Den studerende / gruppen tildeles en vejleder, som godkender problemformuleringen.

Eksamen
Der afholdes mundtlig eksamen i modul 10B. Hvis de studerende har arbejdet i grupper og
afleveret et projekt for gruppen, skal eksaminationen foregå i grupper – med individuel kaSide 2
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raktergivning. Der er ekstern censur.
Eksamen ligger ultimo juni, og den endelige eksamensplan kan tilgås på moodle, når processen med upload til Digital Eksamen er tilendebragt.

Evalueringskriterier:
For karakteren 12: Gives den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets
målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
For karakteren 02: Gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående
kompetence- og læringsmål.
Evaluering foregår i henhold til studieordning.
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