
 

 

Digital test  
 

For dig som søger optagelse på professionsbachelor i international handel og  

markedsføring uden en markedsføringsøkonomuddannelse.  

 

Pensumliste  
International markedsføring 

International Markedsføring, af Rolighed Andersen, Warming Jensen m.fl.  

 

Statistik 

Grundlæggende statistik for markedsføring og salg, af Kenneth Hansen 

 

Økonomi 

Erhvervsøkonomi til Akademiuddannelserne, af Søren Holm-Rasmussen  

Global økonomi til marketing og service, af Hans Jørgen Biede 

 

SCM 

Organisation, innovation og forsyningskæden – til marketing, af Bjerreskov, Bohlbro m.fl. 

Kernen i projektledelse, af Bjarne Kousholt 

Supply Chain management og marketing, af Lindholm Uth m.fl.  

 

Jura 

Erhvervsjura- for marketing og service, af Fischer Föh, Tinten m.fl.  

 

Salg 

Salg og kommunikation, af Risgaard Olsen og Grue Bennike 

 

 

 

 



 

 

Formalia  
Den elektroniske test afprøver bredt læringsmål for viden og færdigheder inden for  

• International markedsføring og salg  

• Økonomi  

• Kommunikation, organisation og ledelse.  

• Erhvervsret  

 

Det er en Individuel digital test af alle fag på 1. og 2. semester på markedsførings-

økonomuddannelsen. Testen er en multiple choice test og består af tre opgavesæt på 30 opgaver 

og ét opgavesæt på 45 opgaver. Der er 30 minutter til at løse opgavesættene med 30 opgaver og 

45 minutter til den sidste. Alt i alt med en kort pause mellem hvert sæt vil testen vare 2 ½ time. 

 

Det er ikke tilladt at bruge nogen form for skriftlige eller elektroniske hjælpemidler. 

 

På dagen udleveres link til testen samt brugernavn og password. 

 

Det vil i løbet af testen være muligt at gå frem og tilbage mellem siderne. I bunden af siden vil 

være en oversigt over hvilke spørgsmål, der er besvaret, og hvilke der mangler at blive besvaret.  

Det er ikke tilladt at anvende mobiltelefon, og den studerende må ikke sidde med hovedtelefoner 

på under testen.  

 

Det er ikke tilladt at kommunikere under testen, hverken fysisk eller elektronisk. Overholdes dette 

ikke, opfattes det som snyd, og du vil blive bortvist fra testen.  

 

Du skal selv medbringe PC og strømforsyning til eksamen.  

Du har selv ansvaret for egen PC. Der ydes ingen hjælp fra skolens side, hvis der opstår tekniske 

problemer med PC’en.  

 

Testen er en del af en formel eksamen på uddannelsen. Det er ulovligt at tage skærmdumps eller 

på anden måde kopiere og distribuere testopgaverne til andre. Overtrædelse kan medføre 

bortvisning. 

Billede-ID skal forevises for at få adgang til lokalet.  

Det er vigtigt, at du møder i god tid til testen, så du er klar, når testen starter 


