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Viden:
Den studerende skal opnå viden inden for følgende områder.
Udvælgelse og anvendelse af teori om og metoder til konkret udvikling og forandring af
organisationer.
Forskellige teoretiske, praktiske og metodiske tilgange til ledelse og samspil omkring organisatorisk
forandring i en eller flere konkrete organisationer.
Færdigheder:
Den studerende skal opnå færdigheder inden for følgende områder.
Analyse af samt deltagelse i en konkret og af de studerede defineret organisatorisk og strategisk
problemstilling.
Kommunikere omkring organisatorisk forandring.
Identificere såvel planlagte som uventede virkninger af organisatoriske forandringsprocesser.
Kompetencer:
Den studerende skal opbygge kompetencer inden for følgende områder.
Udarbejde teoretiske og/eller empirisk forankrede løsningsforslag til forbedring af interne
organisatoriske processer.
Kritisk at vurdere kvalitet og hensigtsmæssighed af organisatoriske og strategiske forslag, metoder,
teorier og pragmatiske tilgange til organisatorisk forandring.
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Formålet med modulet er at træne den studerende i at arbejde med komplekse organisatoriske og
strategiske problemstillinger ud fra en selvvalgt teoretisk eller empirisk organisatorisk og/eller strategisk
problemstilling, og at de studerende opbygger kompetence til at medvirke i organisatorisk forandring. Dette
vil ske ud fra forskellige, men sammenhængende ontologiske, epistemologiske, og metodiske dimensioner.
Projektarbejdet tager udgangspunkt i en praktisk eller teoretisk organisatorisk og/eller strategisk
problemstilling, som analyseres i grupper, og som er godkendt af koordinatoren. De studerende får tilknyttet
en vejleder.

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 april og til primo juni. Det samlede tidsforbrug i modulet vil
for den studerende være 405 timer.
Gruppearbejde: 205 timer
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
Deltagerforudsætninger
Deltagerforudsætninger er HA-uddannelsen eller andre bacheloruddannelser, hvor tilsvarende
forudsætninger er erhvervet.
Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
Detaljeret beskrivelse af temaerne findes i moodle.
Eksamen
Efter modulet afholdes en ekstern mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en skriftligt udarbejdet
projektrapport.

