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Mål for specialer på EBUSS 
 
Specialet afslutter studiet. Derfor skal specialet vise, at kandidaten har opnået de formulerede mål 
for kandidatuddannelsen i IT / E-business: 
 

- Kandidaten kan selvstændigt deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde samt varetage 
erhvervsfunktioner inden for it-området. 

- Kandidaten kan derudover anvende informationsteknologi inden for faglige områder fx 
erhvervet gennem den studerendes bacheloruddannelse. 

- Kandidaten har desuden kompetencer inden for de tekniske, forretningsmæssige og 
policy/juridiske udfordringer ved anvendelse og implementering af forretnings-it og ved 
opstart af virksomheder inden for dette område. 

 
Der sigtes mod generelle og langsigtede kvalifikationer på et højt videnskabeligt niveau, som 
kvalificerer den studerende til at påbegynde en forskeruddannelse i informationsteknologi og til at 
følge med i og præge den faglige udvikling. Den studerende opnår en generel viden, der sætter den 
studerende i stand til at lede og/eller deltage i projekter for opbygning og vedligeholdelse af 
forretnings-it. På basis af viden fra forskning i ind- og udland skal den studerende understøtte 
modningen af dansk erhvervslivs anvendelse af forretnings-it, både i den private og offentlige 
sektor. 
 

Læringsmål for specialet 
 
Læringsmålene er opstillet i to aspekter, det ene vedrører det metodiske udbytte af arbejdet med 
afhandlingen, det andet vedrører de elementer afhandlingen skal bestå af. 

Det metodiske udbytte 
Efter at have gennemført kandidatafhandlingsforløbet skal den studerende kunne: 
 

• Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er 
gensidigt influerende.  

• Formulere et problem, som kan styre og strukturere arbejdet med kandidatafhandlingen og 
dens indhold. 

• Argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet. 
• Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt besvarelsen af spørgsmål og ved 

løsningen af problemet. 
• Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling af spørgsmål, 

analyse og konklusion.  
• Argumentere for relevansen af den anvendte teori.  
• Udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for 

analyse og løsning af problemet. 
• Forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg 

og brug af teori, empiriindsamling og empiribearbejdning og konklusion.  
• Forklare den overordnede sammenhæng i et videnskabsteoretisk perspektiv. 
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Bedømmelseskriterier 
 
Karakteren 12 gives, når kandidatafhandlingen og det efterfølgende mundtlige forsvar på 
fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler lever op til følgende krav: 
 

• Afhandlingen er styret af et problem indenfor forretning, forretningsteknologi og/eller 
policy/jura, som er relevant for e-buss uddannelsen. I problemformuleringen og løsningen af 
den skal problemstillingens forretningsmæssige aspekter indgå 

• Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, 
nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen. 

• Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og 
konklusion således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen. 

• Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til 
emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår). 

• Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri 
indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen. 

• Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med 
hinanden og kompletterer vidensproduktionen. (Gælder empiriske afhandlinger). 

• Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion. 
• I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller 

adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området.  
• Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på 

baggrund af teorier og evt. empiri. 
• Afhandlingen viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt 

perspektiverer og generaliserer egne resultater til andre lignende situationer uden for den 
aktuelle kontekst. 

• Afhandlingen bygger på den for emnet relevante (forsknings)litteratur. 
• Afhandlingen diskuterer de præmisser, teorierne bygger på, og disse præmissers betydning 

for, hvilken viden der kan skabes. (Gælder ”især” eller ”kun” for teoretiske afhandlinger).  
• Afhandlingen bidrager med et nyt perspektiv, f.eks. ved at kendt teori anvendes på ikke 

tidligere undersøgt empiri, ny (kombination af) teori anvendes på et kendt problem. 
 
I bedømmelsen vil desuden indgå: 

• Den studerendes stave- og formuleringsevne. 
• Et resumé, der indeholder afhandlingens centrale pointer. Resuméet skal affattes på et 

fremmedsprog.  


