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Mål
Målet for modul 1 er at introducere til projektarbejde inden for modulets tema, og give den studerende en grundlæggende viden om udarbejdelse af en problemformulering og en forståelse af, hvordan
studerende kan arbejde med problembaseret læring, samt give den studerende erfaring med problembaseret projektarbejde i en gruppe. Temaet for modul 1: ’Definition af en virksomhed’ er en
overordnede ramme for gruppens overvejelser om forståelsen af en virksomhed og virksomhedstyper
samt gruppens overvejelser om, hvordan og hvorfor en virksomhed defineres, som den gør.

Læringsmål:
Viden:
 Reflektere over, hvordan en problemformulering udarbejdes – dvs. begrunde, dokumentere
og afgrænse en problemstilling inden for modulets tema
 Redegøre for definitioner og forståelse af hvad en virksomhed er.
 Redegøre for problemformuleringens relevans inden for et afgrænset emne.
Færdigheder:
 Begrunde og vælge en problemformulering med relevans for modulets tema.
 Udarbejde en præcis, klar og operationaliserbar problemformulering
 Udarbejde noteapparat og litteraturliste korrekt.
 Anvende og henvise korrekt til kilder samt kritisk vurdere andres brug af kilder, herunder formidle og vurdere statistisk data af relevans for projektrapporten.
 Vurdere og håndtere den litteratur projektrapporten bygger på.
Kompetencer:
 Redegøre for erfaringer med måden gruppen har samarbejdet på (incl samarbejdsaftaler)
samt hvordan gruppen har samarbejdet med vejlederen.
 Vurdere hvilken betydning samarbejdet i gruppen og med vejlederen har haft for projektarbejdet.



Argumentere for den valgte problemformuleringstype.

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Gruppen skal udarbejde en projektrapport, der indeholder en problemformulering og en redegørelse
for de erfaringer, de studerende har haft med samarbejdet i gruppen. Modulets kurser og vejledning
understøtter dette arbejde.
Modul 1 er det første af en række problemorienterede projekter på uddannelsen og skal give den
studerende de problemformuleringsfærdigheder, vedkommende skal anvende i modul 3- projektet og
følgende projektmoduler. Kurserne i modul 1 er grundlæggende projektfærdigheder, der skal anvendes i Modul 1 projektet og følgende projektmoduler.

Omfang og forventet arbejdsindsats + modulaktiviteter
5 ECTS svarer til 135 timer. Hovedparten af arbejdsindsatsen lægges i det gruppeorganiserede og
problemorienterede projektarbejde. Der må forventes en del gruppemøder. Gruppen planlægger selv
gruppemøderne og fordelingen mellem gruppemøder og forberedelse til møderne. Grupperne mødes
med deres vejleder ca en gang om ugen.
Projektarbejdet understøttes af flg kurser: (underviserens navn i parentes)
2 x 2 timer problemorienteret metode (Pernille Gjerløv-Juel)
1 x 2 timer gruppe- og arbejdsproceskompetencer (Jonna Langeland Christensen)
2 x 2 timers kildehåndtering (Annemarie Østergaard og Louise Faber)
1 x 2 timers beskrivende statistik (Roman Jurowetzki)
2 x 2 timers IT (Henrik Find Fladkjær)
2 x 2 timers temarammeintroduktion (Henrik Find Fladkjær)
Skema, kursuslitteratur og beskrivelse af de enkelte kursusgange kan ses i Moodle.
Hertil lægges velkomstarrangement d. 1. september, studiestartscamp samt evt. deltagelse i studiesociale aktiviteter arrangeret at tutorer.

Eksamen
Mundtlig gruppeeksamen, hvor der tages udgangspunkt i den afleverede projektrapport. Eksamen er
med intern censur. Bedømmelsesformen er bestået/ikke bestået. Bedømmelsen godkendt gives for
den præstation, som demonstrerer en grundlæggende forståelse af modulets læringsmål. Gruppemedlemmerne bedømmes individuelt.
2-3 grupper er til eksamen sammen, hvor grupperne fungerer som opponentgrupper for hinanden.
Bedømmelsen bestået/ikke-bestået gives ud fra en vurdering af den enkelte studerendes bidrag til
diskussionen af såvel eget som opponentgruppens projekt.
Der afsættes 1 ½ time til 2 gruppers fælles mundtlige eksamen
Forudsætning for deltagelse i eksamen er rettidig aflevering af projektrapporten. Aflevering i uge 39.
Præcis afleveringsfrist og skema for eksamen vil fremgå af moodle.
Projektrapporten må højest fylde 25 normalsider, heraf ca. 5 sider til procesdelen.

