
 
Semesterbeskrivelse  
Bacheloruddannelsen i Innovation og Digitalisering, 6. semester 

 
Institut: Institut for Politik og Samfund 
Studienævn: Studienævn for Digitalisering 
Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i Innovation og Digitalisering ved Aalborg  
Universitet, februar 2014 – navneændring pr. 2016 
 
Semesterets temaramme  
De studerende kan på dette semester specialisere og fordybe sig, og skrive bachelorprojekt, inden for et af de 
temaer, som er omfattet af de tidligere semestre. Specialiseringen består i valgfag (Modul 21, 15 ECTS), som 
de studerende kan søge på AAU og andre universiteter. Det er besluttet, at studiet på dette semester ikke 
selv opretter valgfag til de studerende.  

 
Semesterets organisering og forløb 
6. semester består af to moduler: Modul 21: Valgfag og Modul 22: Bachelorprojekt 
 
 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Uddannelseskoordinator: Laust K. Høgedahl, hogedahl@dps.aau.dk (lektor, Institut for Politik og Samfund, 
Aalborg Universitet 
Semesterkoordinator: Laust K. Høgedahl, hogedahl@dps.aau.dk (lektor, Institut for Politik og Samfund, Aal-
borg Universitet 
Sekretær: Team Digitalisering, kontakt@digitalisering.aau.dk 
 
 
Modulbeskrivelse (en beskrivelse for hvert modul) 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 21: Valgfag, 15 ECTS, SDD160027L 
 
Placering  
6. Semester 
 
Modulansvarlig 
Afhænger af valgfaget 
 
Type og sprog 
Afhænger af valgfaget 
 
Mål 
Målet med modul 21 er at give de studerende mulighed for at opnå viden inden for selvvalgt valgfag. Valgfa-
gene kan tages blandt egne uddannelser på AAU eller hos et andet universitet/uddannelsessted såfremt valg-
faget opfylder kravene for meritering (se også deltagerforudsætninger nedenfor). De konkrete læringsmål 
afhænger af det pågældende valgfag.   
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Afhænger af valgfaget 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
Afhænger af valgfaget 
 
Deltagere 
Afhænger af valgfaget 
 
Deltagerforudsætninger  
Valgfag skal være godkendt af de respektive studienævn 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Afhænger af valgfaget 
 
Eksamen 
Afhænger af valgfaget 
 
 

Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 22: Bachelorprojekt, 15 ECTS, SDD160028C 
 
Placering  
6. semester 
 
Modulansvarlig 
Laust K. Høgedahl, hogedahl@dps.aau.dk (lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet 
 
Type og sprog 
Kursusmodul, dansk 
 
Mål 
Består af et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for et af de tidligere semestres 
tema. Projektet skal omfatte interaktion med praksis og være baseret på anvendelse af de metoder, der er 
undervist i og teori, der er relevant for den valgte problemstilling 
 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter, som evalueres 
af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feed-back på deres arbejdsproces, og der er 
stort fokus på, at de studerende lærer at indgå i og styre projekter.  
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
Der er et samlet ressourceforbrug på 375 - 450 timer (primært projekt arbejde) 
 
Projektet må maximalt fylde 80 normalsider. 
 
Deltagere 
Ingen samlæsning  
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Deltagerforudsætninger  
At man har deltaget i de øvrige moduler på uddannelsen, dog ikke at modul 21 er afsluttet  
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Ingen samlæsning 
 
Eksamen 
Mundtlig, ekstern med udgangspunkt i projektrapport.  
30 min pr. gruppe + 15 min pr. studerende 
  
 

 

 

 


