Modulbeskrivelse
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode)
Modul 5: Valgfrit. Praksisorienteret forløb i virksomhed / institution, studier ved anden uddannelse eller uddannelsesinstitution i Danmark eller udlandet eller udarbejdelse af skriftligt produkt.
30 ECTS
Placering
3. Semester efterår
Modulansvarlig
Semesterkoordinatoren
Type og sprog
Praktikmodul, projektmodul eller studieophold ved anden uddannelse eller andet universitet
Dansk
Mål
Gældende for valgmulighed A og C
Viden:
Den studerende skal gennem at arbejde problembaseret kunne udvise en forståelse af og viden om:
organisatoriske processer, der på forskellig vis og med afsæt i forskellige teoretiske perspektiver kan
skabe forandring i organisationer.
strategiske forandringer i markedet og hos eksterne interessenter, der kan analyseres og bearbejdes
på forskellig vis og som fører til forskellige interne forandringer.
teoretisk og/eller praktisk udvikling inden for ledelse og samarbejde, herunder læring om samspillet
med kultur og relationer i organisationen.
Færdigheder:
Den studerende skal med afsæt i en problembaseret tilgang til læring opøve færdigheder at kunne:
skabe indblik i, hvordan man på forskellige måder kan medvirke i hverdagen i løsning af opgaver og
med at give bidrag til relevant forandring i organisationen.
udvise refleksiv forståelse af muligheder og konsekvenser af medvirken til drift og udvikling af organisationen
Kompetencer:
Den studerende skal opnå kompetencer til at kunne:
organisere og udvikle eget arbejde og medvirken i samarbejds- og ledelsesprocesser i organisationens
drift og udvikling.
Gældende for valgmulighed B
Læringsmål, der skal indfries på dette semester afgøres af det studium, hvor den studerende opholder sig
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
På dette modul kan den studerende vælge mellem tre muligheder:
A. Praktikmodul: Praksisorienteret forløb i virksomhed / institution
B. Studieophold: Studier ved anden uddannelse eller uddannelsesinstitution
C. Udarbejdelse af skriftligt produkt
Formålet med dette modul er, at den studerende, ud fra en af de tre muligheder som modulet tilbyder, opbygger teoretiske og praktiske kompetencer indenfor en selvvalgt organisatorisk og /eller strategisk problemstilling.

Modulet er karakteriseret ved, at de studerende allerede inden dets start har besluttet og fået godkendt, hvordan de vil udnytte den valgfrihed, semesteret tilbyder. Dette kan ske på tre forskellige måder:
Gældende for valgmulighed A
• At den studerende søger tilknytning til en virksomhed eller institution, hvor praktisk anvendelse af organisatoriske teknikker, metoder og arbejdsmetoder muliggøres for den studerede. Den studerende
knyttes til denne virksomhed eller institution og får tilknyttet en af studiets undervisere som vejleder.
Samtidig arbejder den studerende med at analysere og beskrive en selvvalgt organisatorisk problemstilling i tilknytning til opholdet. Denne analyse og beskrivelse danner grundlag for en skriftlig rapport,
som udgør grundlaget for den mundtlige eksamen.
Projektsamarbejdet med en virksomhed / institution skal i indhold indfri læringsmålene til modulet. På
grund af projektets afsæt i et sådant samarbejde lægges der vægt på et empirisk funderet projekt og
på sammenkoblingen mellem teori og empiri.
Projektet forventes i omfang at fylde mellem 40-60 normalsider. I de 40-60 normalsider tæller bilag ikke
med. Alle andre dele af projektet inklusiv forside skal være indeholdt i sidetalsnormen. Projektet skal
indeholde et executive summary, der er målrettet virksomheden / institutionen. Dette summary tæller
med i de 40-60 normalsider. Executive summary udfærdiges på dansk eller engelsk under hensynstagen til virksomhedens / institutionens koncernsprog.
1 Normalside = 2.400 anslag
Gældende for valgmulighed B
• Et antal fagligt relevante moduler, evt. et semester hentet fra andre kandidatuddannelser her i landet
eller i udlandet. Den studerende kan vælge et studieophold på en kandidatuddannelse ved et udenlandsk universitet, eller at gennemføre et semester ved et dansk universitet evt. Aalborg Universitet.
Sådanne studieaktiviteter skal være relevante for modulets formål og skal forhåndsgodkendes af studienævnet på cand. merc. studiet i organisation og strategi og skal i omfang svare til 30 ECTS.
Gældende for valgmulighed C
• At den studerende udarbejder et skriftligt projekt inden for en selvvalgt organisatorisk og / eller strategisk problemstilling. Det er hensigten at den studerende gennem projektarbejdet får mulighed for at anvende og afprøve dele af den teori, der er opbygget i de foregående moduler. Den studerende får tildelt en vejleder og udarbejder en skiftlig rapport, der udgør grundlaget for en mundtlig ekstern eksamen.
Semesterprojektet skal i indhold indfri læringsmålene til modulet. Semesterprojektet kan indeholde empiri. Der stilles krav om et litteraturstudie af det teoretiske felt, som emnet for projektet indskriver sig i.
Projektet forventes i omfang at fylde mellem 40-60 normalsider. I de 40-60 normalsider tæller bilag ikke
med. Alle andre dele af projektet inklusiv forside skal være indeholdt i sidetalsnormen.
1 Normalside = 2.400 anslag
Semesterprojektet kan udfærdiges i grupper. Antallet på de 40-60 normalsider gælder uanset gruppens
størrelse.
Omfang og forventet arbejdsindsats
Gældende for valgmulighed A
Det samlede omfang af modulet er 810 timer. Dette er fordelt mellem: forberedelse til praktikopholdet i form af
forstudier af organisationen 50 timer, praktikophold på 460 timer (ultimo august –primo december), forberedelse til vejledning og vejledning 50 timer, analyser til og skrivning af rapport 200 timer (ultimo august –primo januar) og forberedelse til eksamen + eksamen 50 timer. Alle timeopgørelser er approksimerende.
Praktikophold: 460 timer
Forberedelse til vejledning, vejledning samt eksamen: 100 timer
Selvstudium: 250 timer

Gældende for valgmulighed B
Det samlede omfang følger semesterkravene på det studium, hvor den studerende opholder sig.
Gældende for valgmulighed C
Det samlede omfang af modulet er 810 timer. Dette er fordelt mellem: litteraturstudier 250 timer, forberedelse til
vejledning og vejledning 50 timer, analyser til og skrivning af rapport 350 timer (ultimo august –primo januar) og
forberedelse til eksamen + eksamen 60 timer. Alle timeopgørelser er approksimerende.
Selvstudium: 710 timer
Forberedelse til vejledning, vejledning samt eksamen: 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.
Deltagerforudsætninger
Studerende, der har været igennem de foregående 4 moduler på uddannelsen. Modulet kan også vælges som
studieaktivitet for studerende på andre kandidatuddannelser.
Eksamen
Ved A og C: Mundtlig ekstern eksamen med udgangspunkt i rapport. Prøves efter gældende karakterskala,
vægt 30 ECTS eller ved merit. Ved B afholdes eksamen jævnfør bestemmelserne ved det studium, hvor den
studerende opholder sig.
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