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Semesterets temaramme
Semestrets temaramme er Analyse.
Indenfor denne ramme fokuseres på organisering, strategi, processer, relationer, strukturer, epistemologier
og ontologier. Semestret består af to moduler, modul 1 og modul 2.
Formålet med modul 1 er, at den studerende opbygger teoretiske og praktiske kompetencer til at analysere
og forstå komplekse organisatoriske og strategiske problemstillinger indenfor emnerne: analyse af
strategier, organiseringsformer, relationer og samspil mellem omgivelser og organisation, interne processer,
herunder måder at forstå organisatoriske problemstillinger konkret, metodisk, teoretisk og
videnskabsteoretisk.
Modul 2 er et projektbaseret modul. Formålet med modulet er at træne den studerende i at analysere en
selvvalgt teoretisk eller empirisk organisatorisk og/eller strategisk problemstilling ud fra forskellige, men
sammenhængende ontologiske, epistemologiske, og metodiske dimensioner

Semesterets organisering og forløb
Semestret er organiseret i to moduler, modul 1 og modul 2 på hver 15 ECTS.
Modul 1 består af en række sammenhængende temaer, der har til formål at opbygge kompetence til at
analysere, arbejde med, og udvikle komplekse organisatoriske og strategiske problemstillinger. Modulet
bygger på indspil fra både praksis og teori og involverer de studerende i analyse af samspil mellem konkrete
problemstillinger fra virksomheder og institutioner og det strategiske og organisatoriske teoriapparat,
herunder lægges der afgørende vægt på at analysere og skabe forståelse ud fra forskellige metodiske og
videnskabsteoretiske positioner. Hvert af de temaer, der arbejdes med er emnemæssigt afgrænset,
samtidig er de enkelte temaer opbygget og ordnet ud fra det formål at skabe en faglig progression inden for
det samlede modul.
Modul 2 er et projektarbejde, hvor de studerende arbejder i grupper. 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.
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