Modulbeskrivelse
Organisationsteori og Kvalitativ Metode
Studerende der følger både Organisation og Metode
Modultitel, ECTS-angivelse og STADS-kode
Organisationsteori og Kvalitativ Metode
15 ECTS
SBA330003F

Placering
3. Semester
Studienævn: Erhvervsøkonomisk Studienævn

Modulansvarlig
Marita Svane, lektor
Charlotte Øland Madsen, lektor

Fagindhold og begrundelse
Kurset består i 3 integrerede dele: 1) organisationsteori, 2) videnskabelige metodetilgange der er dominerende
inden for erhvervsøkonomien, 3) projekt.
Kurset har til formål at opbygge bredt funderet og anvendelsesorienteret viden og kompetencer til at forstå,
undersøge og arbejde med organisationer som fænomen. I kurset arbejder vi med forskellige organisationsteoretiske perspektiver på, hvordan en organisation og dens forskellige processer kan forstås og analyseres. De
forskellige organisationsteoretiske perspektiver knyttes til deres respektive bagvedliggende videnskabelige
metodetilgange. På kurset arbejder vi derfor også med forskellige videnskabelige metodetilgange til undersøgelse af erhvervsøkonomiske fænomener og problemstillinger. Vi anvender således organisationsfeltet som
genstandsfelt, når vi træner i brugen af de videnskabelige metodetilgange. Træning i at kunne anvende og
bruge de forskellige organisationsperspektiver og videnskabelige metodetilgange finder sted i projektarbejdet
samt i workshops. Gæsteforelæsninger har til formål, at illustrere hvordan organisationer møder organisationsteoretiske og erhvervsøkonomiske udfordringer i det virkelige liv. Vi bruger gæsteforelæsningerne som
eksempler på hvordan de forskellige organisationsteoretiske perspektiver og videnskabelige metodetilgange
kan bruges til at forstå udfordringerne.
Kurset udvikler kompetencer i organisationsforståelse samt i forståelsen og brugen af videnskabelige metodetilgange, som er grundlæggende og væsentlige for de kommende semestres kurser og projektarbejde.

Læringsmål
På kurset arbejder vi med følgende læringsmål:
 Redegøre for og forholde sig kritisk til grundlæggende organisationsteori og videnskabelige metodetilgange
 Redegøre for og forholde sig kritisk til forskellige perspektiver på organisationen og dens processer
 Arbejde selvstændigt og metodisk med problemorienteret projektarbejde
 Udvikle videnskabelige undersøgelsesdesign, som kan bruges til at identificere og undersøge erhvervsøkonomiske problemstillinger
 Forstå brugen af forskellige metoder til at opbygge viden om erhvervsøkonomiske problemstillinger
 Diagnosticere og analysere organisatoriske problemstillinger
 Selvstændigt og kritisk udvikle begrebs- og refleksionsrammer, der kan bidrage til løsning af problemstillingerne.

Omfang og forventning
Kurset består af følgende aktiviteter:





44 forelæsningstimer
226 forberedelsestimer til forelæsninger
4 vejledninger til projekt
128 timer til udarbejdelse af projekt

Deltagere



HA 3. semester studerende
Eventuelle meritstuderende

Deltagerforudsætninger
Der er ingen særlige forudsætninger for deltagelse i kurset.
Modulaktivitet
Kurset afvikles som en kombination af forelæsninger, og udarbejdelse af et projekt. Se
detaljeret fagbeskrivelse på Moodle.
Eksamen
Kurset evalueres med en mundtlig gruppeeksamen med afsæt i et skriftligt projekt. Som en integreret del af
eksamen i projektet bliver de studerende også eksamineret i pensum for organisations- og metodekurset.
Eksamen er med intern censor og evalueres med individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen tager
afsæt i læringsmålene.

