
 
Semesterbeskrivelse 
Kandidatuddannelsen i it-ledelse, 4. semester. 

 
Semesterbeskrivelse 
Oplysninger om semesteret 
Institut: Institut for Politik og Samfund 
Studienævn: Studienævn for Digitalisering 
Studieordning: Studieordning for Kandidatuddannelsen i it-ledelse ved Aalborg Universitet, september 2015 
 
Semesterets temaramme  
De studerende udarbejder et kandidat speciale inden for tre hovedområder: IT forretningsanalyse, IT-linje 
ledelse eller IT-projektledelse. 
  
Semesterets organisering og forløb 
De studerende arbejder selvstændigt organiseret i projektgrupper. Der afholdes, som en del af semestret,  
3 specialeseminarer i forbindelse med FU-møder, hvor generelle problemstillinger kan diskuteres. 
  
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Olivia Benfeldt Nielsen, obn@dps.aau.dk (Institut for Politik og Samfund,  
Aalborg Universitet) 
Sekretær: Maja Sønderby Neve, ITL@digitalisering.aau.dk 
 
 
Modultitel, ECTS-angivelse (og evt. STADS-kode) 
Modul 12: Kandidat speciale 30 ECTS, SLA700022K 
 
Placering  
4. semester 
 
Modulansvarlig 
Olivia Benfeldt Nielsen, obn@dps.aau.dk (Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet) 
 
Type og sprog 
Kandidatspeciale: Dansk 
 
Mål 
Målet er at de studerende får erfaring med selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre et større arbejde, at 
de opnår stor faglig dybde inden for et afgrænset område inden for it-ledelse, får erfaring med anvendelse af 
udvalgte forskningsmetoder samt trænes i at arbejde selvstændigt og erhverve kompetencer i at opstille nye 
analyse- og løsningsmodeller på et videnskabeligt grundlag.  
 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Der er følgende indholdsmæssige krav til projektet:  

1. Emne: Emnemæssigt skal projektarbejdet behandle væsentlige problemstillinger forbundet med it-
ledelse, og fungerer normalt som en naturlig forlængelse af den specialisering, der er påbegyndt på  
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forrige semester, således der skal opnås stor faglig dybde inden for et afgrænset område.  
Projektarbejdet skal omfatte opstilling af nye analyse- og løsningsmodeller på et videnskabeligt grundlag 
med relevans for it-ledelses praksis. 

2. Forskningsmetode: Metodisk skal projektarbejdet baseres på anvendelse en eller flere anerkendte  
forskningsmetoder. 

3. Tværfagligt: De studerende kan inddrage relevante elementer fra deres bacheloruddannelse, og benytte 
disse elementer til at kvalificere deres behandling af de ledelsesmæssige problemstillinger der fokuseres 
på.  

4. Praksis: Projektet skal omfatte interaktion med praksis og behandle problemstillinger, der er relevante for 
praksis. 

5. Omfang: Projektet må maksimalt fylde 80 normalsider. 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
Der er et samlet ressourceforbrug på ca. 840 timer pr. studerende. 
 
Formalia fremgår af Moodle. 
 
Deltagere 
Ingen samlæsning. 
 
Deltagerforudsætninger  
Det er en forudsætning, at alle tidligere eksamener er bestået. 

Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
Specialet skrives normalt inden for det område, der er valgt på forrige semester og bygger således videre på 
den påbegyndte specialisering og faglige fordybelse.  
 
Specialet skrives i grupper på min. 3 og max. 6 studerende.  
 
Ved specialestudiets start udfylder og underskriver specialegruppen en kontrakt. Studienævnet eller en af 
studielederens udpeget koordinator godkender kontrakten, inklusive opgaveformuleringen(emnet) for  
specialet, og tildeler en specialevejleder. 
 
Den valgte problemstilling diskuteres løbende med specialevejlederen, men specialegruppen er selv ansvarlig 
for, at arbejdet skrider planmæssigt frem og for aflevering af en specialeafhandling, der udgør et selvstændigt 
afrundet arbejde. 
 
Eksamen 
Mundtlig, ekstern eksamen med udgangspunkt i projektrapport. 
30 min pr. stud. + 15 min pr. studerende. 
 
 

 


