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Rettelsesblad til studieordningens institutionsdel 2019 for Professions-

bachelor i innovation og entrepreneurship 

Rettet d. 23. oktober 2020 af uddannelsesleder Dorthe Bohlbro. 

 

Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for institutionsdelen af studieordningen 2019 gælder for studerende med studie-

start pr. 15. august 2019 og har virkning for de studerende, som er optaget på uddannelsen den 

nævnte dato.  

Ændringer til studieordningens institutionsdel 2019 

Vedr. afsnit 3.9 Bachelorprojekt, 3. semester – 15 ECTS. 

Ændringen går på maksimalt omfang af bachelorprojektet. 

 

Oprindelig formulering: 

3.9 Bachelorprojekt, 3. semester – 15 ECTS 

Læringsmål for prøven  

Læringsmålene er identiske med læringsmålene for bachelorprojektet, som fremgår af den nationale 

del af studieordningen.  

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav  

Bachelorprojektet kan udarbejdes individuelt eller af 2-3 studerende i fællesskab. I alle tilfælde skal 

den mundtlige eksamination gennemføres som individuel eksamination.  

 

Bachelorprojektet må maksimalt have et omfang af:  

 

• Ved 1 studerende: 100.000 anslag  

• Ved 2 studerende: 150.000 anslag  

• Ved 3 studerende: 200.000 anslag. 

 

Anslag er inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsforteg-

nelse, kildeliste og bilag. Bachelorprojektets vejledende formalia er nærmere beskrevet i et separat 

dokument, der findes på Studieupdate.  

Derudover gælder de krav til bachelorprojektet, som fremgår af den nationale studieordning.  

 

Mundtlig prøve 



 

 

 

 2/4 

 

Med udgangspunkt i den skriftlige rapport eksamineres den studerende ved en individuel mundtlig 

eksamen af 45 minutters varighed, heraf:  

 

- 5-10 minutters præsentation af bachelorprojektet  

- 30 minutters eksamination 

- 5-10 minutter til votering.  

Forudsætninger for at gå til eksamen 

Alle øvrige eksamener på uddannelsen skal være bestået, for at den studerende kan indstilles til ba-

cheloreksamen.  

Det er et forudsætningskrav for at gå til mundtlig eksamen, at man via underskrift bekræfter, at man 

er ansvarlig for projektudarbejdelsen. Dette sker rent praktisk ved upload i WISEflow.  

Bedømmelseskriterier og censurtype  

Prøven bedømmes som en helhedsvurdering med ekstern censur og der gives én samlet karakter ef-

ter 7-trinsskalaen for bachelorprojektet og den mundtlige prøve.  

Fuldførelse af prøven 

Ikke-bestået eksamen  

Hvis en studerende ikke har opnået karakteren 02 eller derover til bacheloreksamen, er prøven ikke 

bestået, og der er brugt et prøveforsøg.  

Hvad enten den studerende har udarbejdet eksamensprojektet alene eller i samarbejde med 1 eller 2 

andre studerende, vil den studerende skulle udarbejde et helt nyt projekt med ny problemformule-

ring.  

 

Ikke afleveret projekt/skriftlig besvarelse  

Hvis den studerende ikke har afleveret sit eksamensprojekt eller skriftlige besvarelse, er der brugt et 

prøveforsøg.  

Den studerende kan ikke arbejde videre med det eksisterende projekt, men skal udarbejde et nyt projekt 

med en ny problemformulering. 

 

Ændres til:  

3.9 Bachelorprojekt, 3. semester – 15 ECTS 

Læringsmål for prøven  

Læringsmålene er identiske med læringsmålene for bachelorprojektet, som fremgår af den nationale 

del af studieordningen.  

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav  

Bachelorprojektet kan udarbejdes individuelt eller af 2-3 studerende i fællesskab. I alle tilfælde skal 

den mundtlige eksamination gennemføres som individuel eksamination.  
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Bachelorprojektet må maksimalt have et omfang af:  

 

• Ved 1 studerende: 80.000 anslag  

• Ved 2 studerende: 120.000 anslag  

• Ved 3 studerende: 160.000 anslag. 

 

Anslag er inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsforteg-

nelse, kildeliste og bilag. Bachelorprojektets vejledende formalia er nærmere beskrevet i et separat 

dokument, der findes på Studieupdate.  

Derudover gælder de krav til bachelorprojektet, som fremgår af den nationale studieordning.  

 

Mundtlig prøve 

Med udgangspunkt i den skriftlige rapport eksamineres den studerende ved en individuel mundtlig 

eksamen af 45 minutters varighed, heraf:  

 

- 5-10 minutters præsentation af bachelorprojektet  

- 30 minutters eksamination 

- 5-10 minutter til votering.  

Forudsætninger for at gå til eksamen 

Alle øvrige eksamener på uddannelsen skal være bestået, for at den studerende kan indstilles til ba-

cheloreksamen.  

Det er et forudsætningskrav for at gå til mundtlig eksamen, at man via underskrift bekræfter, at man 

er ansvarlig for projektudarbejdelsen. Dette sker rent praktisk ved upload i WISEflow.  

Bedømmelseskriterier og censurtype  

Prøven bedømmes som en helhedsvurdering med ekstern censur og der gives én samlet karakter ef-

ter 7-trinsskalaen for bachelorprojektet og den mundtlige prøve.  

Fuldførelse af prøven 

Ikke-bestået eksamen  

Hvis en studerende ikke har opnået karakteren 02 eller derover til bacheloreksamen, er prøven ikke 

bestået, og der er brugt et prøveforsøg.  

Hvad enten den studerende har udarbejdet eksamensprojektet alene eller i samarbejde med 1 eller 2 

andre studerende, vil den studerende skulle udarbejde et helt nyt projekt med ny problemformule-

ring.  

 

Ikke afleveret projekt/skriftlig besvarelse  

Hvis den studerende ikke har afleveret sit eksamensprojekt eller skriftlige besvarelse, er der brugt et 

prøveforsøg.  

Den studerende kan ikke arbejde videre med det eksisterende projekt, men skal udarbejde et nyt projekt 

med en ny problemformulering. 
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