
1 

 

 

 

Freml 

 

K 

 

 

Rettelsesblad til: Studieordningens institutionsdel 2021, PBA i digital konceptudvikling 
 

Rettet d. 18. februar 2022 af uddannelseschef Anne Kirketerp 

 
Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen gælder for de studerende, der skal til eksa-

men i porteføljeprøve (25 ECTS) på 2. semester samt eksamen i valgfag (5 ECTS) på 2. semester i 

juni 2022. 

Eventuelle reeksamener gennemføres også efter dette rettelsesblad.  

 

Ændringer til studieordningens lokaldel 

Ændringer vedrører eksamen i såvel porteføljeprøven samt valgfaget, hvor de to eksamener samles 

i én portefolie eksamen. 

De opgaver, der udarbejdes i valgfaget, indgår dermed i portefolien og behandles i synopsen. Der 

er således én samlet eksamen på 2. semester fremfor to separate eksamener. 

 

 

Oprindelig formulering: 
 

3.4 Porteføljeprøve på 2. semester – 25 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmål for prøven er læringsmålene for det nationale fagelement på 2. semester: Digital mar-

kedsføring (10 ECTS) og det lokale fagelementer User Experience Design (15 ECTS)  

 

Prøvens form og tilrettelæggelse 

Prøven er en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuel opgaveportefølje og en 

individuel synopsis. Prøven består af 3 dele:  

• Opgaveportefølje 

• Synopsis 

• Mundtlig prøve  

 

Opgaveportefølje 

Opgaveporteføljen er en individuel skriftlig præsentation af de obligatoriske opgaver fra 2. seme-

ster. Opgaveporteføljen skal beskrive afleveringerne og redegøre for processen og for metoderne 

anvendt i forbindelse med udarbejdelsen – dvs. casepræsentation, problemstilling, løsning og fag-

lige udfordringer tilknyttet opgaveløsningen, samt indeholde de konkrete visuelle elementer. Om-

fanget er max 2 normalsider pr opgave 

Opgaveporteføljen afleveres sammen med synopsen. 

 
Synopsis 

Synopsis indeholder den studerendes akademiske refleksion over de metoder der er anvendt i op-

gaveporteføljen. 

 

Den individuelle synopsis skal indeholde: 

• En specifikation af de faglige udfordringer og problemstillinger den studerende ønsker at 

fokusere på i forhold til afleveringerne og i forhold til læringsmål for eksamen 

• Diskussion og refleksion over valgt teori, metode og litteratur  
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• En kort refleksion over den studerendes faglige udvikling på 2. semester, og hvordan 

denne forholder sig til sine ønsker om videre faglig kompetenceudvikling med udgangs-

punkt i læringsmålene for eksamen 

 

Omfanget er max 3 normalsider. Synopsen afleveres sammen med opgaveporteføljen. 

 

Mundtlig individuel prøve 

Den individuelle mundtlige prøve er med udgangspunkt i synopsis og opgaveporteføljen.  

Den mundtlige prøve varer 30 min. og består af følgende elementer: 

• Den studerendes præsentation af opgaveporteføljen og synopsis: 5 min. 

• Eksamensdialog med udgangspunkt i opgaveporteføljen og synopsis: 20 min. 

• Votering og afgivelse af karakter: 5 min. 

 

Forudsætning for at gå til eksamen 

Følgende forudsætninger gælder for at gå til den mundtlige del af prøven: 

• Opgaveporteføljen skal opfylde formkrav, have et redeligt indhold samt være rettidigt afle-

veret (se Studieupdate)  

• Synopsis skal opfylde formkrav, have et redeligt indhold samt være rettidigt afleveret (se 

Studieupdate).  

Ikke opfyldelse af en eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prø-

ven, og der er brugt et eksamensforsøg.  

 

Bedømmelse 

Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af de tre elementer, der indgår i prø-

ven. - opgaveporteføljen, synopsis og den mundtlige præstation. Præstationen bedømmes ud fra 

7-trinsskalaen og der er intern censur. 

 

Ændres til: 

3.4 Porteføljeprøve på 2. semester – 30 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmål for prøven er læringsmålene for det nationale fagelement på 2. semester: Digital mar-

kedsføring (10 ECTS) og det lokale fagelement User Experience Design (15 ECTS) samt det valgte 

valgfag. 

 

Prøvens form og tilrettelæggelse 

Prøven er en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuel opgaveportefølje og en 

individuel synopsis. Prøven består af 3 dele:  

• Opgaveportefølje 

• Synopsis 

• Mundtlig prøve  

 

Opgaveportefølje 
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Opgaveporteføljen er en individuel skriftlig præsentation af de obligatoriske opgaver fra 2. seme-

ster. Opgaveporteføljen skal beskrive afleveringerne og redegøre for processen og for metoderne 

anvendt i forbindelse med udarbejdelsen – dvs. casepræsentation, problemstilling, løsning og fag-

lige udfordringer tilknyttet opgaveløsningen, samt indeholde de konkrete visuelle elementer. Om-

fanget er max 2 normalsider pr opgave. Den obligatoriske opgave fra valgfaget indgår i opgave-

porteføljen. 

Opgaveporteføljen afleveres sammen med synopsen. 

 
Synopsis 

Synopsis indeholder den studerendes akademiske refleksion over de metoder, der er anvendt i op-

gaveporteføljen. 

 

Den individuelle synopsis skal indeholde: 

• En specifikation af de faglige udfordringer og problemstillinger den studerende ønsker at 

fokusere på i forhold til afleveringerne og i forhold til læringsmål for eksamen 

• Diskussion og refleksion over valgt teori, metode og litteratur  

• En kort refleksion over den studerendes faglige udvikling på 2. semester, og hvordan den 

studerende forholder sig til sine ønsker om videre faglig kompetenceudvikling med ud-

gangspunkt i læringsmålene for eksamen 

 

Omfanget er max 3 normalsider. Synopsen afleveres sammen med opgaveporteføljen. 

 

Mundtlig individuel prøve 

Den individuelle mundtlige prøve er med udgangspunkt i synopsis og opgaveporteføljen.  

Den mundtlige prøve varer 30 min. og består af følgende elementer: 

• Den studerendes præsentation af opgaveporteføljen og synopsis: 5 min. 

• Eksamensdialog med udgangspunkt i opgaveporteføljen og synopsis: 20 min. 

• Votering og afgivelse af karakter: 5 min. 

 

Forudsætning for at gå til eksamen 

Følgende forudsætninger gælder for at gå til den mundtlige del af prøven: 

• Opgaveporteføljen skal opfylde formkrav, have et redeligt indhold samt være rettidigt afle-

veret (se Studieupdate)  

• Synopsis skal opfylde formkrav, have et redeligt indhold samt være rettidigt afleveret (se 

Studieupdate).  

Ikke opfyldelse af en eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prø-

ven, og der er brugt et eksamensforsøg.  

 

Bedømmelse 

Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af de tre elementer, der indgår i prø-

ven - opgaveporteføljen, synopsis og den mundtlige præstation. Præstationen bedømmes ud fra 7-

trinsskalaen, og der er intern censur. 

 


