
Rettelsesblad til Studieordning for Professionsbachelor i 

økonomi og informationsteknologi– del 2, 2015, afsnit 7.9 

om praktikeksamen. 

 

7.9 Sjette semester, praktikeksamen (30 ECTS) 

Bedømmelseskriterier 

Bedømmelseskriterierne for prøven er refleksionerne over opnåelse/ikke opnåelse af de 

individuelle læringsmål, samt de generelle i studieordningens fælles del. 

 

Baseret på 7-trinsskalaen gives der en individuel samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den 

skriftlige og den mundtlige del af prøven, med hovedvægt på den mundtlige præstation. Prøven er 

bestået med en karakter på 02 eller derover. 

 

Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende 

udarbejde en ny praktikrapport for igen at indstille sig til eksamen. 

 

Prøvens form og tilrettelæggelse 

I slutningen af praktikforløbet afholdes en mundtlig prøve (30 min.) med udgangspunkt i en 

skriftlig rapport på max. 5 normalsider der dokumenterer de refleksioner den studerende har gjort 

sig om opnåelse/ikke opnåelse af individuelle og generelle læringsmål. 

 

Formkrav til den skriftlige praktikrapport 

Rapporten udarbejdes individuelt, og skal som minimum indeholde:   

 Forside med titel, navn, underskrift, praktiksted(er), navne på praktikvejleder og 

kontaktperson hos praktikvirksomheden 

 Sidetal 

 Kort introduktion af virksomhed og arbejdsopgaver. 

 Refleksioner over opnåelse/ikke opnåelse af individuelle og generelle læringsmål for 

praktikken 

 Højest 5 normalsider, inkl. en liste over de modeller/teorier fra uddannelsen der har haft 

relevans i forhold til praktikopholdet. 

 En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside samt eventuelle bilag 

tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse, og skal begrænses mest muligt.  

 

 

Forudsætninger for at gå til prøven 

 Studerende skal have bestået specialiseringsprøven på 5. semester. 

 Studerende skal have været i praktik i en eller flere virksomheder i ind- og/eller udland, 

svarende til 20 ugers (ulønnet) arbejde a 37 timer, ferie og helligdage medregnes ikke. 

 

Forudsætninger for at gå til den mundtlige del af prøven 

 Aflevering af praktikrapport, som indgår i såvel bedømmelses- som 

eksaminationsgrundlag. 

 Den afleverede praktikrapport skal opfylde formkravene, jf. ovenfor, og skal være afleveret 

rettidigt, jf. eksamensplanen som findes på Studieupdate. 



 

Manglende opfyldelse af én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage 

i prøven, men har brugt et prøveforsøg. 

 

Ikrafttrædelse 

Nærværende rettelsesblad træder i kraft fra den 28. august 2017 gældende for studerende optaget 

fra august 2015 og senere. 


