
 

 

 

Humanistisk Informatik 10. semester, Kommunikation, Aalborg 

Semesterbeskrivelse 

Oplysninger om semesteret 
Skole: Skolen for Communication, Art and Technology (CAT) 
Studienævn: Humanistisk Informatik 
Studieordning: 
http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/84/84310_studieordning_ka_kommunikation_2014_hum_aa
u.pdf 
 

Semesterets temaramme  
Herunder en mere udfoldet redegørelse i prosaform for semesterets fokus, arbejdet med at indfri 
lærings- og kompetencemål og den eller de tematikker, der arbejdes med på semesteret. Semester-
beskrivelsen rummer altså den ”temaramme”, som de studerende arbejder under, og endvidere be-
skrives semesterets rolle og bidrag til den faglige progression. 
 

 Dette punkt kan efter studienævnets afgørelse udelades 

Semesterets organisering og forløb 
Kortfattet beskrivelse af hvordan de forskellige aktiviteter på semesteret (såsom studieture, praktik, 
projektmoduler, kursusmoduler, herunder laboratoriearbejde, samarbejde med eksterne virksomhe-
der, muligheder for tværfaglige samarbejdsrelationer, eventuelt gæsteforelæsere og andre arrange-
menter med videre) indbyrdes hænger sammen og understøtter hinanden samt den studerende i at 
nå semesterets kompetencemål. 
 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Ankerlærer: Marianne Lykke og Nicolai J. Graakjær 
Sekretær:  
 
 



 

 

 

Modulbeskrivelse: ”Kandidatspeciale” 

”Kandidatspeciale”  

30 ECTS svarende til 825 arbejdstimer 
 

Placering  
10. Semester 
 

Modulansvarlig 
 
 

Type og sprog 
Speciale 
Dansk 
 

Mål 
Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå:  
 
Viden om:  

 videnskabsteori, teori og metode på højeste internationale niveau inden for det kommunikati-
onsfaglige område  

 forskningsarbejdets betingelser og implikationer samt videnskabelig redelighed og forsk-
ningsetik  

 videnskabsteori, teori og metode af relevans for det valgte specialeemne.  
 
Færdigheder i:  

 selvstændigt og systematisk at skabe et overblik over relevant eksisterende viden inden for 
specialets emne  

 selvstændigt at vælge videnskabsteoretiske, teoretiske, metodiske, analytiske og design-
mæssige tilgange af relevans for specialeemnet samt at begrunde disse faglige valg og prio-
riteringer  

 at anvende, videreudvikle og kritisk reflektere over teorier, metoder og indsatser af relevans 
for specialeemnet  

 at afgrænse, tilrettelægge og gennemføre undersøgelser af videnskabelig karakter  

 at strukturere og formidle den opnåede viden til fagfæller.  
 
Kompetencer til:  

 selvstændigt og systematisk at søge viden og udvælge og redegøre herfor samt planlægge 
og gennemføre udforskningen af kommunikationsfaglige emner  

 på et fagligt velfunderet grundlag argumentere for tilvalg og fravalg med hensyn til de an-
vendte teorier og metoder samt med hensyn til det eventuelle empiriske materiale og/eller de 
designmæssige aspekter  

 at kunne strukturere og formidle den opnåede viden i en hensigtsmæssig indholds- og ud-
tryksmæssig form for en akademisk offentlighed inden for det kommunikationsvidenskabelige 
område  

 at arbejde selvstændigt, kritisk reflekteret og problemorienteret inden for det kommunikati-
onsfaglige område  

 at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til det kommunikati-
onsfaglige område.  

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  



 

 

Herunder beskrives det kort og generelt, hvad modulets faglige indhold består i, samt hvad baggrun-
den og motivationen for modulet er, hvilket vil sige en kort redegørelse for modulets indhold og beret-
tigelse.  
Hensigten er at skabe indsigt i det enkelte modul for den studerende og at skabe mulighed for at for-
stå modulet i forhold til det øvrige semester og uddannelsen som helhed. 
 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
Forventninger om den konkrete udmøntning af modulets ECTS-belastning, hvilket omfatter antallet af 
konfrontationstimer, øvelsesarbejde, tid til forberedelse, eventuel rejseaktivitet med videre. 
  

Deltagere 
Her angives deltagerne i modulet, det vil sige først og fremmest en angivelse af deltagere, hvis der er 
flere årgange/retninger/samlæsning. 
 

 Dette punkt kan efter studienævnets afgørelse udelades 
 

Deltagerforudsætninger  
Herunder beskrives den studerendes forudsætninger for at deltage i kurset, det vil sige eksempelvis 
tidligere moduler/kurser på andre semestre etc. Beskrivelsen er overvejende beregnet på at fremhæ-
ve sammenhængen på uddannelsen. Dette kan eventuelt være i form af en gengivelse af studieord-
ningsteksten. 
 

 Dette punkt kan efter studienævnets afgørelse udelades 
 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
For hver undervisningsaktivitet (eksempelvis kursusgange, workshops med videre) angives:  

 Undervisningens karakter (forelæsning, workshop, laboratoriearbejde, studietur etc.) 

 Undervisningsaktivitetens titel og nummer (i nævnte rækkefølge) samt eventuelt kortfattet be-
skrivelse af aktiviteten (kursusmanchet) 

 Dato for afvikling 

 Underviser(e) 

 Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur 

 Slides og øvrige ressourcer 
 
Visse af ovennævnte punkter kan efter studienævnets afgørelse udelades. 
 

Eksamen 
Prøve 17  
En ekstern mundtlig prøve i ”Kandidatspeciale” (Master’s Thesis)”  
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangs-
punkt i en specialerapport, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. 
Specialerapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Ved prøven skal den/de studerende de-
monstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for 
kandidatspecialemodulet.  
Kandidatspecialet inkl. et 1-2 siders resume på et fremmedsprog (se nedenfor) udgør grundlaget for 
eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den 
mundtlige præstation.  
Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider.  
Sidetal: Kandidatspecialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, 
højst 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer.  
Normeret prøvetid ved én studerende 45 minutter, ved to studerende 75 og ved tre studerende 100 
minutter.  
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen.  
Omfang: 30 ECTS-point.  
Prøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.  



 

 

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt 
vægt på, at den studerende indløser ovenstående læringsmål på en fyldestgørende måde med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


