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 ORG110 V19, generell informasjon
Emnekode: ORG110
Emnenavn: Organisasjonsteori for IT-studenter
Dato: 10. mai 2019
Varighet: 3 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Tospråklig ordbok (ikke synonymordbok).
 
Merknader:
Ved karakterberegningen vil del I utgjøre 2/3 av karakteren, mens del II vil utgjøre 1/3.
 
Les spørsmålene nøye og sørg for å tilpasse din tidsbruk i henhold til hva det spørres
om i spørsmålene. Gjør uttrykkelig rede for ev. forutsetninger som tas i
eksamensbesvarelsen. Der det er relevant; bruk gjerne figurer eller eksempler for å
illustrere svarene dine.
 
Svar på norsk eller engelsk.
 
Lykke til!
 
-------------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings-
og læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan
benyttes til dette. Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?
Velg et alternativ

 

Ja

Nei
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1 ORG110 V10, del I
Del I (teller 2/3)
Besvar én av følgende to oppgaver:
 
Enten 
A) Kommunikasjonskanaler kan analyseres gjennom fem dimensjoner. Gjør rede for
disse fem dimensjonene og bruk dem til å analysere kommunikasjonskanalene e-post,
brev, ansikt-til-ansikt og videkonferanse. Drøft fordeler og ulemper ved de ulike
kommunikasjonskanalene.
 
Eller 
B) Gjør rede for hvordan organisasjonskultur kan identifiseres og hvilken effekt den kan
ha på menneskers atferd i organisasjonen.
 
Skriv ditt svar her...

 

Format                  
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2 ORG110 V10, del II
Del II (teller 1/3) 
Besvar tre av følgende fire oppgaver:
 
A) Gjør kort rede for hva produktivitetsparadokset er.
 
B) Forklar kort hvorfor mennesket regnes som en unik ressurs i organisasjonen.
 
C) Gjør kort rede for Lewin-Scheins modell for endring.
 
D) Gjør kort rede for småpratens betydning i en organisasjon. Gi to eksempler på det du
vil kalle småprat.
 
Skriv ditt svar her...

 

Format                  
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