
1 

 

 

 

Freml 

 

K 

 

 

Rettelsesblad til: Studieordningens institutionsdel 2019 – 2021 

Finansøkonom (AK) – Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 

 

Rettet d. 10. januar 2020 af uddannelsesleder Dorthe Jørgensen. 

 

Ikrafttrædelse 

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

15.08.2019 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 for eksamen i Branchekendskab og Metode (1. 

interne) 10 ECTS i afsnit 3.3. Ændringen går på, at det alene er den samlede karakter, der vil fremgå 

af eksamensbeviset, og karaktererne for de løbende bedømmelsesaktiviteter, vil således ikke fremgå 

af eksamensbeviset. 

 

 

Oprindelig formulering: 

 
 

3.3. Branchekendskab og Metode (1. interne) - 10 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmålene for de to nationale fagelementer Bran-

chekendskab (5 ECTS) og Metode (5 ECTS), se nationaldelen af studieordningen. 

 

Prøveform og tilrettelæggelse 

Prøven består af to elementer: to løbende bedømmelsesaktiviteter samt en individuel, mundtlig 

prøve på baggrund af et gruppeprojekt. 

I de to fagelementer Branchekendskab samt Metode er der i alt to løbende bedømmelsesaktiviteter 

i løbet af første semester. Den mundtlige prøve samt de to løbende bedømmelsesaktiviteter hen-

over semestret udgør samlet prøven 1. interne.  

 

1. element: Løbende bedømmelsesaktiviteter 

De løbende bedømmelsesaktiviteter udgøres af to aktiviteter i løbet af 1. semester, der afvikles 

som individuelle multiple choice prøver, der hver vægtes med 10% (samlet 20%) af den samlede 

karakter for prøven: 

 

• Multiple Choice 1: Branchekendskab  

• Multiple Choice 2: Metode 

 

Varighed: 30 minutter pr. multiple choice prøve. For tidsmæssig placering af de løbende bedøm-

melser, se aktivitetsplan på Studieupdate. 

Den studerende har 1 forsøg til at gennemføre hver af de løbende bedømmelsesaktiviteter. Ved 

udokumenteret fravær eller aflevering uden indhold tildeles den studerende karakteren -3 for den 

pågældende løbende bedømmelsesaktivitet. Har den studerende dokumenteret fravær pga. syg-

dom, barsel eller orlov tildeles et nyt prøveforsøg.  

 

2. element: Mundtlig prøve 

Individuel mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt. Der er ingen forberedelsestid 

knyttet til prøven, da denne tager udgangspunkt i et gruppeprojekt, der er udarbejdet og afleveret 

forud for afvikling af den mundtlige prøve. 
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Retningslinjer samt formkrav for gruppeprojekt 

De studerende får i løbet af 1. semester, dog senest medio november, udleveret et caseoplæg, og 

de udarbejder herefter i grupper af 4-5 studerende et projekt. Gruppeprojektet skal ikke individua-

liseres. 

Projektet har et omfang af 15 normalsider (normalside = 2.100 anslag inkl. mellemrum). Sidetal er 

eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilagsliste og bilag, som derfor ikke tæller 

med i det anførte antal maksimale anslag, og som dermed er uden for bedømmelse. 

 

Projektet skal indeholde: 

• Forside  

• Indholdsfortegnelse 

• Introduktion inkl. problemformulering 

• Analysearbejde/problembehandling, resultater og handlingsplan/an- 

befalinger 

• Konklusion 

• Litteraturliste 

• Evt. bilag 

 

Der afholdes 1 fælles vejledningsworkshop i projektperioden, hvor fagunderviserne vil være til 

stede. Der ydes ikke vejledning ud over denne workshop i relation til gruppeprojektet. 

Endvidere skal retningslinjer for udarbejdelse af projektrapporten (formkrav) følges, ligesom pro-

jektet skal afleveres rettidigt (se Studieupdate). 

 

Den mundtlige prøve 

Den 30 minutters individuelle, mundtlige prøve er fordelt, som følger: 

• 8-9 minutters præsentation af gruppeprojektet 

• 16-17 minutter til besvarelse af spørgsmål i relation til projektet inden for fagelementernes 

læringsmål 

• 5 minutter til votering og tilbagemelding af karakter 

 

Den mundtlige prøve indgår i den endelige karakter for 1. interne med en vægtning på 80%. 

 

Forudsætninger for at gå til den mundtlige prøve  

Følgende forudsætninger gælder for at gå til den mundtlige prøve: 

Det skriftlige projekt, som udgør eksaminations-/prøvegrundlag, skal:  

• opfylde formkravene 

• være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen på Studieupdate 

• være redeligt. 

Det er en forudsætning for deltagelse i den individuelle mundtlige prøve, at den studerende har 

skrevet under på at have været med til at udarbejde projektet. Aflevering i akademiets systemer 

gælder i den henseende som den studerendes underskrift.  

Ikke opfyldelse af blot én eller flere af forudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan del-

tage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. 

 

Bedømmelseskriterier 

De to løbende bedømmelsesaktiviteter tæller hver 10 % (i alt 20%) af den samlede karakter for 1. 

interne, og den mundtlige prøve indgår med en vægtning på 80% i den endelige karakter for 1. in-

terne.  

På eksamensbeviset vil der både fremgå karaktererne for de 2 løbende bedømmelsesaktiviteter 

samt den samlede karakter for 1. interne. Den samlede karakter rundes op, såfremt gennemsnittet 
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ligger minimum midt imellem to karakterer. Der rundes ikke op, hvis gennemsnittet ligger under 

02. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. 

 

Fuldførelse af prøven  

Den studerende har ét forsøg til at gennemføre hver af de to løbende bedømmelsesaktiviteter. Ved 

udokumenteret fravær eller aflevering uden indhold tildeles den studerende karakteren -3 for den 

eller de af de to løbende bedømmelsesaktiviteter, der ikke er deltaget i, eller hvor der er afleveret 

uden indhold. 

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

Såfremt en studerende samlet set ikke opnår karakteren 02, er prøven 1. interne ikke bestået og 

den studerende skal til omprøve i den mundtlige prøve 

Der skal ikke udarbejdes et nyt gruppeprojekt for at kunne indstille sig til syge-/omprøven. Der 

henvises endvidere til afsnit 3.2 vedrørende fuldførelse af prøver. 

 

Ændres til: 
 

3.3. Branchekendskab og Metode (1. interne) - 10 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmålene for de to nationale fagelementer Bran-

chekendskab (5 ECTS) og Metode (5 ECTS), se nationaldelen af studieordningen. 

 

Prøveform og tilrettelæggelse 

Prøven består af to elementer: to løbende bedømmelsesaktiviteter samt en individuel, mundtlig 

prøve på baggrund af et gruppeprojekt. 

I de to fagelementer Branchekendskab samt Metode er der i alt to løbende bedømmelsesaktiviteter 

i løbet af første semester. Den mundtlige prøve samt de to løbende bedømmelsesaktiviteter hen-

over semestret udgør samlet prøven 1. interne.  

 

1. element: Løbende bedømmelsesaktiviteter 

De løbende bedømmelsesaktiviteter udgøres af to aktiviteter i løbet af 1. semester, der afvikles 

som individuelle multiple choice prøver, der hver vægtes med 10% (samlet 20%) af den samlede 

karakter for prøven: 

 

• Multiple Choice 1: Branchekendskab  

• Multiple Choice 2: Metode 

 

Varighed: 30 minutter pr. multiple choice prøve. For tidsmæssig placering af de løbende bedøm-

melser, se aktivitetsplan på Studieupdate. 

Den studerende har 1 forsøg til at gennemføre hver af de løbende bedømmelsesaktiviteter. Ved 

udokumenteret fravær eller aflevering uden indhold tildeles den studerende karakteren -3 for den 

pågældende løbende bedømmelsesaktivitet. Har den studerende dokumenteret fravær pga. syg-

dom, barsel eller orlov tildeles et nyt prøveforsøg.  

 

2. element: Mundtlig prøve 

Individuel mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt. Der er ingen forberedelsestid 

knyttet til prøven, da denne tager udgangspunkt i et gruppeprojekt, der er udarbejdet og afleveret 

forud for afvikling af den mundtlige prøve. 

 

Retningslinjer samt formkrav for gruppeprojekt 

De studerende får i løbet af 1. semester, dog senest medio november, udleveret et caseoplæg, og 

de udarbejder herefter i grupper af 4-5 studerende et projekt. Gruppeprojektet skal ikke individua-

liseres. 
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Projektet har et omfang af 15 normalsider (normalside = 2.100 anslag inkl. mellemrum). Sidetal er 

eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilagsliste og bilag, som derfor ikke tæller 

med i det anførte antal maksimale anslag, og som dermed er uden for bedømmelse. 

 

Projektet skal indeholde: 

• Forside  

• Indholdsfortegnelse 

• Introduktion inkl. problemformulering 

• Analysearbejde/problembehandling, resultater og handlingsplan/an- 

befalinger 

• Konklusion 

• Litteraturliste 

• Evt. bilag 

 

Der afholdes 1 fælles vejledningsworkshop i projektperioden, hvor fagunderviserne vil være til 

stede. Der ydes ikke vejledning ud over denne workshop i relation til gruppeprojektet. 

Endvidere skal retningslinjer for udarbejdelse af projektrapporten (formkrav) følges, ligesom pro-

jektet skal afleveres rettidigt (se Studieupdate). 

 

Den mundtlige prøve 

Den 30 minutters individuelle, mundtlige prøve er fordelt, som følger: 

• 8-9 minutters præsentation af gruppeprojektet 

• 16-17 minutter til besvarelse af spørgsmål i relation til projektet inden for fagelementernes 

læringsmål 

• 5 minutter til votering og tilbagemelding af karakter 

 

Den mundtlige prøve indgår i den endelige karakter for 1. interne med en vægtning på 80%. 

 

Forudsætninger for at gå til den mundtlige prøve  

Følgende forudsætninger gælder for at gå til den mundtlige prøve: 

Det skriftlige projekt, som udgør eksaminations-/prøvegrundlag, skal:  

• opfylde formkravene 

• være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen på Studieupdate 

• være redeligt. 

Det er en forudsætning for deltagelse i den individuelle mundtlige prøve, at den studerende har 

skrevet under på at have været med til at udarbejde projektet. Aflevering i akademiets systemer 

gælder i den henseende som den studerendes underskrift.  

Ikke opfyldelse af blot én eller flere af forudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan del-

tage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. 

 

Bedømmelseskriterier 

De to løbende bedømmelsesaktiviteter tæller hver 10 % (i alt 20%) af den samlede karakter for 1. 

interne, og den mundtlige prøve indgår med en vægtning på 80% i den endelige karakter for 1. in-

terne.  

 

På eksamensbeviset vil fremgå den samlede karakter for 1. interne. Den samlede karakter rundes 

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

gennemsnittet ligger under 02. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. 
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Fuldførelse af prøven  

Den studerende har ét forsøg til at gennemføre hver af de to løbende bedømmelsesaktiviteter. Ved 

udokumenteret fravær eller aflevering uden indhold tildeles den studerende karakteren -3 for den 

eller de af de to løbende bedømmelsesaktiviteter, der ikke er deltaget i, eller hvor der er afleveret 

uden indhold. 

 

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

Såfremt en studerende samlet set ikke opnår karakteren 02, er prøven 1. interne ikke bestået og 

den studerende skal til omprøve i den mundtlige prøve. 

 

Der skal ikke udarbejdes et nyt gruppeprojekt for at kunne indstille sig til syge-/omprøven. Der 

henvises endvidere til afsnit 3.2 vedrørende fuldførelse af prøver. 

  


