Rettelsesblad til studieordningens institutionsdel for professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship
Rettet den 24. april 2018.

Ikrafttrædelse
Dette rettelsesblad for institutionsdelen af studieordningen 2016-2018 gælder for studerende med studiestart pr. 28. august 2017 og har virkning for alle studerende, som optages
på uddannelsen den nævnte dato eller senere.

Ændringer til studieordningens institutionsdel 2016
Vedr. afsnit ”8.5. Forretningsmodel. Obligatoriske uddannelseselementer: Vækst, Forandringsledelse (1. eksterne)”

Ændres fra:
Bedømmelseskriterier
Der gives en individuel karakter efter 7-trinsskalaen på baggrund af en helhedsvurdering af
den skriftlige og mundtlige præstation. Vurderingen sker på baggrund af den studerendes
evne til at anvende de obligatoriske uddannelseselementers teori, metoder og modeller til
problemløsning for en konkret virksomhed.
Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende udarbejde en ny rapport for igen at indstille sig til eksamen i 1. eksterne prøve.
Prøvens form og tilrettelæggelse
Eksamenen er en individuel eksamen. Eksamen gennemføres med udgangspunkt i et skriftligt gruppeprojekt udarbejdet for en selvvalgt virksomhed. Udgangspunktet kan være enten
entrepreneurship eller intrapreneurship. Projektet indeholder beskrivelse og analyse af en
forretningsmodel inkl. analyse af muligheder for skalering samt et visuelt produkt. Gruppestørrelsen er 3-5 studerende.
Projektopgaven må have et omfang af maks.31.500 anslag inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Projektopgaven
udarbejdes i henhold til ”vejledning til udarbejdelse af projektrapporter”, der findes på Fronter. Rapporten afleveres elektronisk.
Rapporten skal indeholde en skriftlig beskrivelse og analyse af valgt forretningsmodel inkl.
analyse af muligheder for skalering. Alle prøvens obligatoriske uddannelseselementer skal
indgå i rapporten.
Det visuelle produkt præsenteres i forbindelse med den mundtlige eksamen. Det visuelle
produkt kan f.eks. være en video, en prototype af et fysisk eller digitalt produkt, en hjemmeside, præsentationsmateriale til potentielle investorer eller andre interessenter.

Eksamen gennemføres som en 30 minutternes mundtlig individuel eksamen. Den studerende
gennemfører først en individuel præsentation af 5-8 minutters varighed. Præsentationen skal
indeholde det visuelle produkt. Præsentationen indgår i bedømmelsesgrundlaget.
Herefter diskuteres den konkrete virksomheds valg af forretningsmodel, herunder mulighederne for skalering af forretningsmodellen.
Fuldførelse af prøven
Se afsnit 8.2
Tidsmæssig placering
Prøven placeres efter afslutningen af undervisningen i de obligatoriske uddannelseselementer på 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted annonceres på fronter.
Syge-/omprøver
Afleveringsfristen for 1. syge-/omprøve vil være primo august.
Afleveringsfristen for 2. syge-/omprøve vil være medio september.
Forudsætninger for at gå til prøven
Det er et forudsætningskrav for at gå til 1. eksterne eksamen, at den studerende har bestået
1.semester, samt at den studerende har opfyldt deltagelsespligten og fået godkendt tre obligatoriske opgaver på 2. semester. Beskrivelse af de obligatoriske opgaver kan findes på
Fronter.
For at gå til prøven skal indholdet af den skriftlige opgave være redeligt. Opgaven skal opfylde alle formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret.
Det er et forudsætningskrav for at gå til mundtlig eksamen, at det bekræftes på rapportens
forside, at man er medansvarlig for projektudarbejdelsen.

Ændres til:
Forretningsmodel. Obligatoriske uddannelseselementer: Vækst, Forandringsledelse (1. eksterne)
Bedømmelseskriterier
Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmålene for de obligatoriske uddannelseselementer: Vækst samt Forandringsledelse. Læringsmål fremgår af studieordningens fællesdel.
Prøvens form og tilrettelæggelse
Eksamenen er en individuel, mundtlig eksamen med udgangspunkt i et skriftligt gruppeprojekt samt et visuelt produkt. Gruppestørrelsen er 3-5 studerende.
Gruppeprojektet er udarbejdet for en selvvalgt virksomhed, og udgangspunktet kan være enten entrepreneurship eller intrapreneurship. Det visuelle produkt kan f.eks. være en video,
en prototype af et fysisk eller digitalt produkt, en hjemmeside, præsentationsmateriale til
potentielle investorer eller andre interessenter.
Der gives en individuel karakter efter 7-skalaen på baggrund af en helhedsvurdering af det
skriftlige gruppeprojekt og prototypen samt den individuelle mundtlige præsentation. Der
gives ikke en selvstændig bedømmelse for det skriftlige projekt, men det indgår i bedømmelsen ved den mundtlige prøve.
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Formkrav for det skriftlige projekt og det visuelle produkt
Projektopgaven skal have et omfang af: 10.500 anslag pr. gruppemedlem, dvs. projektet har
et omfang af mellem 31.500 og 52.500 anslag pr. rapport inkl. mellemrum, fodnoter, figurer
og tabeller, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Rapportens opbygning skal følge Vejledning til Skriftlige Opgaver 2017, kapitel 4: ”Projektrapport”, som kan
findes på Studieupdate. Rapporten afleveres elektronisk.
Rapporten skal indeholde en skriftlig beskrivelse med analyse af forretningsmodel. Begge
obligatoriske uddannelseselementer (Vækst samt Forandringsledelse) skal indgå i rapporten.
Det visuelle produkt præsenteres af gruppen i fællesskab umiddelbart før den individuelle
mundtlige eksamen. Præsentationen skal have en varighed af 5 minutter. Det er ikke et krav
at alle studerende mundtligt præsenterer produktet, men alle gruppens medlemmer skal
være tilstede under præsentationen. Præsentationen indgår ikke i bedømmelsen.
Den mundtlige del af prøven
Der gennemføres en individuel, mundtlig eksamen med udgangspunkt i den skriftlige rapport samt det visuelle produkt på baggrund af læringsmålene for fagene Vækst og Forandringsledelse. Den individuelle mundtlige eksamination er af 25 minutternes varighed, heraf:
-

5-8 minutters præsentation
12-15 minutters eksamination
5 min. votering

Forudsætninger for at gå til den mundtlige del af prøven
Det er et forudsætningskrav for at gå til 1. eksterne eksamen, at den studerende har fået
godkendt to obligatoriske opgaver på 2. semester. Beskrivelse af de obligatoriske opgaver
kan findes på Studieupdate.
For at gå til den mundtlige del af prøven skal indholdet af den skriftlige opgave være redeligt. Opgaven skal opfylde alle formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Det bekræftes på rapportens forside, at man er medansvarlig for projektudarbejdelsen.
Det er et forudsætningskrav for deltagelse i den individuelle mundtlige del af prøven, at den
studerende har deltaget i den fælles gruppepræsentation på 5 minutter forud for eksaminationen.
Ikke opfyldelse af blot én eller flere af forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan
deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg.

Fuldførelse af prøven
Se afsnit 8.2
Tidsmæssig placering
Prøven placeres efter afslutningen af undervisningen i de obligatoriske uddannelseselementer på 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted annonceres på Studieupdate.
Syge-/omprøver
Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende udarbejde en ny rapport for igen at indstille sig til eksamen i 1. eksterne prøve.
Afleveringsfristen for 1. syge-/omprøve vil være primo august.
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Afleveringsfristen for 2. syge-/omprøve vil være medio september.

Godkendelse
Rettelsesbladet er vedtaget og godkendt af Erhvervsakademi Aarhus den 24. april 2018.
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