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Viden:
Den studerende skal opnå viden indenfor følgende områder.

-

Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet.
Reflektere over internationalt relaterede problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder:
Den studerende skal opnå færdigheder indenfor følgende områder.

-

Applicere organisations- og strategiteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk
eller teoretisk udgangspunkt.
Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på et videnskabeligt grundlag opstille
løsningsmodeller.
Analysere problemstillinger for virksomhedens medarbejdere og ledelse.
Formidle forskningsbaseret viden.
Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister.

Kompetencer:
Den studerende skal opbygge kompetencer indenfor følgende områder.

-

Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye
løsningsmodeller.
Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for organisation og strategi.
Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.
Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig
professionelt ansvar.
Argumentere på et videnskabeligt grundlag.
Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Omfatter et kandidatspeciale i grupper af en eller flere studerende. Kandidatspecialet tager udgangspunkt i
en afgrænset organisatorisk eller strategisk problemstilling – fra praksis og/eller teori. Denne problemstilling
godkendes af koordinatoren.
Omfang og forventet arbejdsindsats
Modulet omfatter arbejde med et kandidatspeciale i grupper af en eller flere studerende. Kandidatspecialet
tager udgangspunkt i en afgrænset organisatorisk eller strategisk problemstilling – fra praksis og/eller
teori. Arbejdet med kandidatspecialet foregår fra februar til primo juni. Det samlede tidsforbrug i modulet
vil for den studerende være 810 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 et skriftligt udarbejdet
kandidatspeciale.

