
 

 

Skabelon for semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet 

 
Semesterbeskrivelse 10.semester KDM (Aalborg) 
Oplysninger om semesteret 
Skole: MPACT 
Studienævn: Kommunikation og Digitale Medier 
Studieordning:  
KANDIDATUDDANNELSEN I INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER 2017 
KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION 2016 
THE MASTER’S PROGRAMME IN INFORMATION TECHNOLOGY (INFORMATION STU-
DIES) 2017 
KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATONSTEKNOLOGI, OPLEVELSESDESIGN 2016 
THE MASTER’S PROGRAMME IN  INFORMATION ARCHITECTURE 2017 
 
Semesterets faglige profil  
 
Specialemodulet består af udfærdigelsen af et speciale om et emne, som den studerende 
frit vælger inden for uddannelsens faglige rammer. Kandidatspecialet kan enten være en 
teoretisk, metodisk eller analytisk orienteret afhandling eller være orienteret mod teoretisk 
og metodisk baseret praktisk og konstruktiv design og implementering. Specialets emne 
godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en synopsis, som indehol-
der en kort foreløbig problemformulering, en argumentation for emnets relevans og det teo-
retiske og metodiske udgangspunkt, en angivelse af specialets tænkte hovedstruktur og di-
sponering, en foreløbig tidsplan og angivelser af den centrale litteratur. Ved godkendelsen 
fastsættes en frist for afleveringen af specialet.  
 
Semesterets organisering og forløb 
Følgende aktiviteter forventes gennemført på semestret som understøttelse af speciale-
skrivningen og det efterfølgende karriereforløb: 
 
23/1, kl. 9.15-12: Introduktion: rammer og aktiviteter for semestret + studieordninger 
24/1, kl. 10.15-12: Oplæg v/ Karrierecentret 
30/1, kl. 10.15-12: Det gode litteratur review; igangsættelse af referenceræs 
3/4, kl. 10.15-15.00: Ansøgning og CV v/ Karrierecenteret 
10/4, kl10.15-15.00: Jobmarkedet v/ Karrierecenteret 
8/5, kl. 10.15-12: Det gode eksamensoplæg  
 
 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Thessa Jensen & Rasmus Grøn 
Studiesekretær: Pia Knudsen 
 
 
 
Modulbeskrivelse 
Modultitel, ECTS-angivelse 
”Kandidatspeciale" (Master’s Thesis) 
30 ECTS 
 



 

 

Placering  
10. Semester 
 
Modulansvarlig 
Thessa Jensen & Rasmus Grøn  
Type og sprog 
Projektmodul 
Dansk 
 
Mål 
 
For en uddybning af de specifikke læringsmål henvises til de enkelte studieordninger 
 
Fagindhold  
Modulet understøttes af en række specialeseminarer. Desuden stilles der en specialevejleder til rådighed for 
den studerende/de studerende i tilknytning til det problemorienterede specialearbejde.  
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet udgør 30 ECTS points. 1 ECTS point svarer til 27,5 times arbejde, og 30 ECTS point svarer således til 
825 arbejdstimer bestående af forberedelse til undervisning, undervisningsdeltagelse, gruppearbejde, øvelser, 
vejledning og eksamener   
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
 
Følgende aktiviteter forventes gennemført på semestret: 
 
23/1, kl. 9.15-12: Introduktion: rammer og aktiviteter for semestret + studieordninger 
24/1, kl. 10.15-12: Oplæg v/ karrierecentret 
30/1, kl. 10.15-12: Det gode litteratur review; igangsættelse af referenceræs 
3/4, kl. 10.15-15.00: Ansøgning og CV v/Karrierecenteret 
10/4, kl. 10.15-15.00: Jobmarkedet v/ Karrierecenteret 
8/5, kl. 10.15-12: Det gode eksamensoplæg  
 
NB!	  Litteraturen	  er	  kun	  vejledende	  og	  tænkt	  som	  hjælp	  til	  selve	  specialeskrivningen.	   

	   Obligatorisk.	  
litt.	  sideantal 

Supplerende.	  
litt.	  sideantal 

Dig.	  
upload 

Bitsch	  Olsen,	  Poul	  &	  Kaare	  Pedersen:	  Problem-‐Oriented	  Project	  Work	  -‐	  a	  workbook,	  
Roskilde	  University	  Press,	  2008  	  323 	   

Rienecker,	  Lotte	  &	  Peter	  Stray	  Jørgensen:	  Opgaveskrivning	  på	  videregående	  uddan-‐
nelser.	  En	  LæreRbog.	  Samfundslitteratur,	  1999 

	   330  

Sonne-‐Ragans,	  Vanessa:	  Anvendt	  videnskabsteori.	  Reflekteret	  teoribrug	  i	  videnskabe-‐
lige	  opgaver 

	   278  

	    931  

 
 
Aflevering af speciale rapporten 31. maj 2018. 
 
Eksamen 
En ekstern mundtlig prøve i ”Kandidatspeciale" (Master’s Thesis).   
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt 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 demonstrere 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 eksamina-
tion og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstati-
on.   
  
Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider.   
Litteraturgrundlag: 3000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til specialet.  
  
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 uvæsentli-
ge mangler. 
 
 
 


