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Rettelsesblad til: Studieordningens lokaldel 2018 – 2020 

Finansøkonom (AK) – Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 
 

Rettet d. 10. maj 2019 af uddannelsesleder Dorthe Jørgensen. 

 

Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen gælder for studerende med studiestart per 

15.08.2018 og har virkning for alle studerende, som er optaget på uddannelsen den nævnte dato eller 

senere. 

 

Ændringer til studieordningens lokaldel 
Ændringerne vedrører prøveform og tilrettelæggelse i afsnit 3.8. 

 

 

Oprindelig formulering: 

 

 

3.8.  Makroøkonomi, Erhvervsøkonomi del 3, Erhvervs- og finansjura del 3 samt Intern og ekstern ana-

lyse (5. interne) – 15 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for 5. interne udgøres af læringsmålene fra det lokale fagelement Intern og ekstern 

analyse (2,5 ECTS) samt det nationale fagelementer Makroøkonomi (5 ECTS) samt nedenstående 

læringsmål for følgende nationale fagelementer, Erhvervs- og finansjura, del 3 (2,5 ECTS), Er-

hvervsøkonomi, del 3 (5 ECTS). 

 

Læringsmål Erhvervsøkonomi del 3: 

 

Færdigheder 

Den studerende: 

• kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for erhvervsøko-

nomi til kunder, samarbejdspartnere og brugere. 

 

Kompetencer 

Den studerende: 

• kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden 

for erhvervsøkonomi i relation til erhvervet. 

 

Læringsmål Erhvervsjura del 3: 

 

Færdigheder 
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Den studerende: 

• kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for erhvervs- og 

finansjura til kunder, samarbejdspartnere og brugere. 

 

Kompetencer 

Den studerende: 

• kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden 

for erhvervs- og finansjura i relation til erhvervet. 

 

Prøveform og tilrettelæggelse 

Prøven består af tre delprøver: Hver delprøve består af en skriftlig prøve samt en løbende bedøm-

melsesaktivitet, hvor den studerende gives én samlet karakter for hver delprøve.  

Den løbende bedømmelsesaktivitet vægter 30% af delprøven, mens den skriftlige prøve vægter 70% 

af delprøven. De tre delprøver udgør samlet prøven 5. interne.  

 

1. delprøve i Erhvervs- og finansjura del 3 (2,5 ECTS) 

1. delprøve er i Erhvervs- og finansjura del 3. Prøven består af en løbende bedømmelsesaktivitet, 

som er en multiple choice test i løbet af 3. semester, samt en skriftlig prøve af 2 timers varighed. 

 

2. delprøve i Makroøkonomi (5 ECTS) 

2. delprøve er i Makroøkonomi. Prøven består af en løbende bedømmelsesaktivitet, som er en mul-

tiple choice test i løbet af 3. semester, samt en skriftlig prøve af 2 timers varighed. 

 

3. delprøve i Erhvervsøkonomi del 3 samt Intern og ekstern analyse (i alt 7,5 ECTS) 

2. delprøve er i Erhvervsøkonomi, del 3 samt Intern og ekstern analyse. Prøven består af en løbende 

bedømmelsesaktivitet, som er en multiple choice test i løbet af 3. semester, samt en skriftlig prøve 

af 2 timers varighed. 

 

Bedømmelseskriterier 

Hver af de tre delprøver består af en løbende bedømmelsesaktivitet, som vægter 30 %, og en skrift-

lig prøve som vægter 70% af prøven. Den samlede karakter for hver delprøve rundes op, såfremt 

gennemsnittet ligger minimum midt imellem to karakterer. Der rundes ikke op, hvis gennemsnittet 

ligger under 2,0. 

 

Hver delprøves karakter vægter afhængigt af ECTS-omfang i den samlede prøve. Det betyder at: 

- Erhvervs- og Finansjura vægter 17% af den samlede karakter  

- Makroøkonomi vægter 33% 

- Erhvervsøkonomi samt intern og ekstern analyse vægter 50% af den samlede karakter. 

 

På eksamensbeviset vil fremgå både delkaraktererne fra hver af de tre delprøver samt den samlede 

karakter for 5. interne.  

Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen, og der er intern censur. 
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Fuldførelse af prøven  

Den studerende skal bestå hver af de tre delprøver. Den studerende har ét forsøg til at gennemføre 

hver af de tre løbende bedømmelsesaktiviteter. Ved udokumenteret fravær eller aflevering uden ind-

hold tildeles den studerende karakteren -3 for den løbende bedømmelsesaktivitet. 

Har den studerende dokumenteret fravær ved sygdom, barsel og orlov tildeles et nyt prøveforsøg.  

Hvis en studerende ikke opnår min. karakteren 02 i en delprøve, skal den studerende til omprøve i 

den skriftlige prøve i den pågældende delprøve. 

På eksamensbeviset vil der både fremgå karakterer for de tre delprøver samt den samlede karakter 

for 5. interne. 

 

Forudsætninger for at gå til prøven  

Ingen. 

 

 

Ændres til: 

 

3.8.  Makroøkonomi, Erhvervsøkonomi del 3, Erhvervs- og finansjura del 3 samt Intern og ekstern ana-

lyse (5. interne) – 15 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for 5. interne udgøres af læringsmålene fra det lokale fagelement Intern og ekstern 

analyse (2,5 ECTS) samt det nationale fagelementer Makroøkonomi (5 ECTS) samt nedenstående 

læringsmål for følgende nationale fagelementer, Erhvervs- og finansjura, del 3 (2,5 ECTS), Er-

hvervsøkonomi, del 3 (5 ECTS). 

 

Læringsmål Erhvervsøkonomi del 3: 

 

Færdigheder 

Den studerende: 

• kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for erhvervsøko-

nomi til kunder, samarbejdspartnere og brugere. 

 

Kompetencer 

Den studerende: 

• kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden 

for erhvervsøkonomi i relation til erhvervet. 

 

Læringsmål Erhvervsjura del 3: 

 

Færdigheder 

Den studerende: 

• kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for erhvervs- og 

finansjura til kunder, samarbejdspartnere og brugere. 
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Kompetencer 

Den studerende: 

• kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden 

for erhvervs- og finansjura i relation til erhvervet. 

 

Prøveform og tilrettelæggelse 

Prøven består af tre delprøver: Hver delprøve består af en skriftlig prøve, hvor den studerende gives 

en karakter for hver delprøve.  

De tre delprøver udgør samlet prøven 5. interne.  

 

1. delprøve i Erhvervs- og finansjura del 3 (2,5 ECTS) 

1. delprøve er i Erhvervs- og finansjura del 3. Prøven består af en skriftlig prøve af 2 timers varig-

hed. 

 

2. delprøve i Makroøkonomi (5 ECTS) 

2. delprøve er i Makroøkonomi. Prøven består af en skriftlig prøve af 2 timers varighed. 

 

3. delprøve i Erhvervsøkonomi del 3 samt Intern og ekstern analyse (i alt 7,5 ECTS) 

3. delprøve er i Erhvervsøkonomi, del 3 samt Intern og ekstern analyse. Prøven består af en skriftlig 

prøve af 3 timers varighed. 

 

Bedømmelseskriterier 

Hver delprøves karakter vægter afhængigt af ECTS-omfang i den samlede prøve. Det betyder at: 

- Erhvervs- og Finansjura vægter 17% af den samlede karakter  

- Makroøkonomi vægter 33% 

- Erhvervsøkonomi samt intern og ekstern analyse vægter 50% af den samlede karakter. 

På eksamensbeviset vil fremgå både delkaraktererne fra hver af de tre delprøver samt den samlede 

karakter for 5. interne.  

 

Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen, og der er intern censur. 

 

Fuldførelse af prøven  

Den studerende skal bestå hver af de tre delprøver med minimum karakteren 02. 

Har den studerende dokumenteret fravær ved sygdom, barsel og orlov tildeles et nyt prøveforsøg.  

Hvis en studerende ikke opnår min. karakteren 02 i en delprøve, skal den studerende til omprøve i 

den skriftlige prøve i den pågældende delprøve. 

På eksamensbeviset vil der både fremgå karakterer for de tre delprøver samt den samlede karakter 

for 5. interne. 

 

Forudsætninger for at gå til prøven  

Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: 

- Den studerende har bestået en multiple choice test af 1 times varighed, som omfatter de fire 

nedenstående fagelementer: 
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o Makroøkonomi 

o Erhvervsøkonomi del 3 

o Erhvervs- og finansjura del 3 

o Intern og ekstern analyse 

 

For tidsmæssig placering, se aktivitetsplan på Studieupdate. 

 

Den studerende har tre forsøg til at bestå multiple choice testen. Består den studerende ikke multiple 

choice testen, kan den studerende ikke indstilles til eksamen i 5. interne.  


