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Denne fagstudieordning suppleres af fakultetets Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet. Studerende indskrevet på denne ordning er derfor underlagt retningslinjer og
regler beskrevet i såvel den fælles studieordning som i fagstudieordningen.

Kapitel 1. Hjemmel
§ 1. Hjemmel
Denne studieordning er fastsat med hjemmel i
 Bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved
universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
 Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
 Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold
§ 2. Normering
Kandidattilvalget på Institut for Informationsstudier er del af en samlet 2-årig kandidatuddannelse,
der er normeret til 120 ECTS, som omfatter tilvalg på 30 ECTS samt et centralt fag på mindst 90
ECTS.

§ 3. Tilhørsforhold
Kandidattilvalget på Institut for Informationsstudier hører under studienævnet for Institut for informationsstudier og censorkorpset for bibliotekskundskab og videnskommunikation.

Kapitel 3. Studietekniske forhold
§ 4. Læsning af tekster på fremmedsprog
Der kan indgå tekster på engelsk.

§ 5. Normalsidedefinition
Normalsidedefinition fremgår af den fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet § 7.

§ 6. Pensum
Pensumbestemmelser fremgår af Studieinformation på KUnet under menupunktet Eksamen  Eksamensform og regler  Pensum.
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Kapitel 4. Fagelementer og studiemønstre
§ 7. Enkeltstående kandidattilvalg
Man kan selv sammensætte sit kandidattilvalg ud fra de enkeltstående kandidattilvalg.
Stk. 2. De selvstuderede emner er tiltænkt situationer, hvor den studerende skal have forhåndsgodkendt kurser på mindre end 15 ECTS. Der udbydes ikke undervisning til disse fagelementer, og de
kan kun tilmeldes ved at kontakte eksamensadministrationen på instituttet.
Stk. 3. I nedenstående tabel fremgår det hvilke semestre de enkelte fagelementer udbydes.
Fagelementer

Semester

Projektorienteret forløb (15 ECTS)

Efterår og forår

Udvidet projektorienteret forløb (30 ECTS)

Efterår eller forår

Kulturarv – politik, digitalitet og erindring (15 ECTS)

Efterår eller forår

Frit emne 1 (15 ECTS)

Efterår

Frit emne 2 (15 ECTS)

Efterår

Frit emne 3 (15 ECTS)

Efterår

Frit emne 4 (15 ECTS)

Efterår

Selvstuderet emne 1 (5 ECTS)

Efterår og forår

Selvstuderet emne 2 (7,5 ECTS)

Efterår og forår
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§ 8. Fagelementer
Projektorienteret forløb
Academic Internship
15 ECTS
Aktivitetskode: HIVK13001E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 en faglig relevant problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 relevante teorier og metoder i tilknytning til en praksisrelateret problemstilling.
Færdigheder i at
 identificere og opstille en faglig problemstilling inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre den til genstand for en selvstændig analyse i en praksissammenhæng
 reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg med henblik på at
undersøge en faglig problemstilling i tilknytning til praktikstedet
 anvende relevante teorier og metoder på en faglig problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt.
Kompetencer til at
 gennemføre en selvstændig analyse af en faglig problemstilling inden
for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 formidle løsningsforslag i forhold til en konkret faglig problemstilling
inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 vurdere udvalgte teoriers og metoders anvendelighed i en praksissammenhæng

Undervisnings- og
arbejdsformer

Praktik, projektarbejde og vejledning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet
helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Ved gruppeprøve er omfanget 24-30 normalsider (2 studerende), 32-40 normalsider (3 studerende) eller 40-50 normalsider (4 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
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Den studerende initierer selv sit projekt og finder selv et praktiksted.
Forud for projektsamarbejdet indgås en kontrakt mellem den studerende og
praktikstedet. Den indgåede kontrakt skal godkendes af studienævnet eller
en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af kontrakten skal fremgå,
at praktikstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det
skal fremgå af hjemmeopgaven, at det projektorienterede forløb er gennemført i overensstemmelse med disse krav.
Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til hjemmeopgaven.
Som afslutning på det projektorienterede forløb udarbejder den studerende
en projektrapport i form af en fri hjemmeopgave.
Herudover er der i det projektorienterede forløb krav om godkendt tilstedeværelse. Godkendelsen består i en underskrevet blanket, hvor en kontaktperson fra den relevante virksomhed, institution eller organisation samt den studerende dokumenterer den studerendes tilstedeværelse. Blanketten vedlægges projektrapporten som bilag og er en forudsætning for, at prøven kan aflægges.
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Udvidet projektorienteret forløb
Extended Academic Internship
30 ECTS
Aktivitetskode: HIVK13011E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 praktikstedets særlige arbejds- og organisationsformer
 et specifikt og afgrænset praksisfelt inden for informationsvidenskab
og kulturformidling
 faglige og komplekse problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 relevante teorier og metoder i tilknytning til udvalgte faglige problemstillinger.
Færdigheder i at
 identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse i en praksissammenhæng
 reflektere over fagligt relevante undersøgelsesdesign inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 forholde sig kritisk til anvendeligheden af teoretiske og metodiske
valg med henblik på at undersøge problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt.
Kompetencer til at
 anvende relevante teorier og metoder på praksisfeltets problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 anvende analytiske og praktiske værktøjer, der understøtter en målrettet håndtering af praksisrelaterede problemstillinger
 formidle og perspektivere kvalificerede løsningsforslag i forhold til
faglige problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige og
kulturformidlende praksisfelt
 deltage i og/eller skabe professionelle arbejdsrelationer.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Praktik, undervisning, seminarer, fælles workshops og vejledning.
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Prøvebestemmelser

Prøveform: Portfolio.
Portfolien består af:
 3 bundne skriftlige opgaver á hver 7-10 normalsider.
 1 afsluttende refleksionsnotat på 4-6 normalsider over den studerendes indsigt og læring ift. projektperiodens processuelle og udviklingsmæssige aspekter.
Omfang: 26-30 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen.
Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse med en vægtning på 10 %.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 studerende) med individuel bedømmelse. Gruppeprøven forudsætter fælles praktiksted.
Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag
være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Ved gruppeprøve er omfanget af portfolio 39-45 normalsider (2 studerende),
52-60 normalsider (3 studerende) eller 65-75 normalsider (4 studerende).
Ved gruppeprøve er omfanget af de bundne opgaver 10-15 normalsider (2
studerende), 13-18 normalsider (3 studerende) eller 16-23 normalsider (4
studerende).
Ved gruppeprøve er omfanget af refleksionsnotatet 6-9 normalsider (2 studerende), 8-12 normalsider (3 studerende) eller 10-15 normalsider (4 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Portfolien består af en række bunde opgaver, der stilles i løbet af semestret.
Opgaverne i forbindelse med portfolien udarbejdes i løbet af projektperioden
og bearbejdes i dialog med vejleder og projektstedet frem til afleveringsfristen.
Den afsluttende portfolio består af et samlet sæt af de bundne opgaver, hvor
den studerende har haft mulighed for at indarbejde eventuel feedback.
Den studerende initierer selv sit projekt og finder selv et praktiksted.
Forud for projektsamarbejdet indgås en kontrakt mellem den studerende og
praktikstedet. Den indgåede kontrakt skal godkendes af studienævnet eller
en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af kontrakten skal fremgå,
at praktikstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det
skal fremgå af hjemmeopgaven, at det projektorienterede forløb er gennemført i overensstemmelse med disse krav.
Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til portfolien.
Herudover er der i det projektorienterede forløb krav om godkendt tilstedeværelse. Godkendelsen består i en underskrevet blanket, hvor en kontaktperson fra den relevante virksomhed, institution eller organisation samt den studerende dokumenterer den studerendes tilstedeværelse. Blanketten vedlægges portfolien som bilag og er en forudsætning for, at prøven kan aflægges.
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Kulturarv – politik, digitalitet og erindring
Cultural Heritage – Politics, Digitality and Memory
15 ECTS-point
Aktivitetskode: HEEK13001E
Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieordningen for kulturarv KATV, 2019.

Frit emne 1
Free Topic 1
15 ECTS
Aktivitetskode: HIVK13021E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 relevante teorier og metoder i tilknytning til fagelementets emne.
Færdigheder i at
 identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 gennemføre en selvstændig analyse inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling
 uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
Kompetencer til at
 anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Afhængigt af emnet for fagelementet kan der være holdundervisning, forelæsninger, mundtlige oplæg, workshops, studiebesøg eller feltstudier samt
vejledning og feedback.

9

D E T

HUM A NI S T I S K E

K Ø B E N HA V NS

Prøvebestemmelser

F A K ULT E T

U NI V E RS I T E T

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
 tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstimerne.
 2-3 designrelaterede øvelser med et arbejdsomfang på 50-60 timer
pr. studerende.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialets omfang er 6-10 normalsider. Materialet tager udgangspunkt i én
af øvelserne fra den aktive undervisningsdeltagelse og skal dokumentere den
valgte designøvelse. Underviseren fastsætter ved kursets start de nærmere
rammer for materialet.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikke
bestået.
Materialet vægter med 25% i bedømmelsen. Den aktive undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt, men dele af
den aktive undervisningsdeltagelse kan aflægges i grupper efter aftale med
underviseren.
Hvis der indgår elementer i materialet, der er udarbejdet i grupper, skal det
fremgå, hvem de er udarbejdet sammen med.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Til eksaminationen må den studerende medbringe
det opgivne pensum samt det indleverede materiale.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som ovenfor.

Særlige
bestemmelser

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er kun gyldig i den eksamenstermin, hvor den er registreret.
Prøven starter med eksaminandens sagsfremstilling (15 minutter), hvorefter
der er 10 minutter til dialog med eksaminatorer og 5 minutter til votering.
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Frit emne 2
Free Topic 2
15 ECTS
Aktivitetskode: HIVK13031E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 relevante teorier og metoder i tilknytning til fagelementets emne.
Færdigheder i at
 identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 gennemføre en selvstændig analyse inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling
 uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
Kompetencer til at
 anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Afhængigt af emnet for fagelementet kan der være holdundervisning, forelæsninger, mundtlige oplæg, workshops, studiebesøg eller feltstudier samt
vejledning og feedback.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
 tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstimerne.
 2-3 designrelaterede øvelser med et arbejdsomfang på 50-60 timer
pr. studerende.
Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Materialets omfang er 6-10 normalsider. Materialet tager udgangspunkt i én
af øvelserne fra den aktive undervisningsdeltagelse og skal dokumentere den
valgte designøvelse. Underviseren fastsætter ved kursets start de nærmere
rammer for materialet.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikke
bestået.
Materialet vægter med 25% i bedømmelsen. Den aktive undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt, men dele af
den aktive undervisningsdeltagelse kan aflægges i grupper efter aftale med
underviseren.
Hvis der indgår elementer i materialet, der er udarbejdet i grupper, skal det
fremgå, hvem de er udarbejdet sammen med.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Til eksaminationen må den studerende medbringe
det opgivne pensum samt det indleverede materiale.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

11

D E T

HUM A NI S T I S K E

K Ø B E N HA V NS

F A K ULT E T

U NI V E RS I T E T

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som ovenfor.

Frit emne 3
Free Topic 3
15 ECTS
Aktivitetskode: HIVK13041E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 relevante teorier og metoder i tilknytning til fagelementets emne.
Færdigheder i at
 identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse
 reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling
 uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
Kompetencer til at
 anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Afhængigt af emnet for fagelementet kan der være holdundervisning, forelæsninger, mundtlige oplæg, workshops, studiebesøg eller feltstudier samt
vejledning og feedback.
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Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet
helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Omfang ved gruppeprøve: 24-30 normalsider (2 studerende), 32-40 normalsider (3 studerende) eller 40-50 normalsider (4 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Syge-/omprøven kan kun aflægges individuelt.

Særlige
bestemmelser

Emnet for hjemmeopgaven aftales med eksaminator.
Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse, med en vægtning på 10 %.

Frit emne 4
Free Topic 4
15 ECTS
Aktivitetskode: HIVK13051E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 relevante teorier og metoder i tilknytning til fagelementets emne.
Færdigheder i at
 identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse
 reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling
 uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
Kompetencer til at
 anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Afhængigt af emnet for fagelementet kan der være holdundervisning, forelæsninger, mundtlige oplæg, workshops, studiebesøg eller feltstudier samt
vejledning og feedback.
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Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet
helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Omfang ved gruppeprøve: 24-30 normalsider (2 studerende), 32-40 normalsider (3 studerende) eller 40-50 normalsider (4 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Syge-/omprøven kan kun aflægges individuelt.

Særlige
bestemmelser

Emnet for hjemmeopgaven aftales med eksaminator.
Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse, med en vægtning på 10 %.

Selvstuderet emne 1
Independent Study 1
5 ECTS
Aktivitetskode: HIVK13061E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et udvalgt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig
sammenhæng og for det teoretiske grundlag for den eksisterende viden om emnet.
Færdigheder i at
 give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område
 formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer
 indsætte det valgte emne i en relevant teoretisk kontekst og forholde
sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt.
Kompetencer til at
 indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng, der
anvendes på det pågældende felt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Selvstudium uden et tilknyttet kursus eller undervisning.
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Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 6-10 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Emne for hjemmeopgave aftales med eksaminator.

Selvstuderet emne 2
Independent Study 2
7,5 ECTS
Aktivitetskode: HIVK13071E
Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
 et udvalgt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig
sammenhæng og for det teoretiske grundlag for den eksisterende viden om emnet.
Færdigheder i at
 give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område
 formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer
 indsætte det valgte emne i en relevant teoretisk kontekst og forholde
sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 forholde sig kritisk til både tekst eller kildemateriale og teori.
Kompetencer til at
 indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og
forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt.

Undervisnings- og
arbejdsformer

Selvstudium uden et tilknyttet kursus eller undervisning.

Prøvebestemmelser

Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 11-15 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.

Særlige
bestemmelser

Emne for hjemmeopgave aftales med en eksaminator.
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Kapitel 5. Dispensation, ikrafttræden og godkendelse
§ 9. Dispensation
Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når
der foreligger usædvanlige forhold.

§ 10. Ikrafttræden
Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2019 og gælder for studerende, der påbegynder tilvalg på Institut for Informationsstudier den 1. september 2019 eller senere.

§ 11. Godkendelse
Studieordningen er godkendt af studienævnet ved Institut for Informationsstudier den 21. november 2018.
Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 16. januar 2019.
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