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Rettelsesblad til: Studieordningen institutionsdel 2019 markedsføringsøkonom (AK) 

Rettet d. 9. marts 2021 af uddannelsesleder Pernille Hallum Lykkegaard. 

 
Ikrafttrædelse 
Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen gælder for studerende med studiestart per 
25.08.2019 og har virkning for alle studerende, som er optaget på uddannelsen august-september 
2019. Der er således kun tale om en ændring for studiestart august-september 2019. 
 
Ændring til studieordningens lokaldel 
Ændringen vedrører afsnit 3.7. Praktikeksamen, 4. semester – 15 ECTS, hvor der er en 
ekstraordinær ændring i bedømmelsesformen for praktikeksamen grundet covid-19 – se 
bekendtgørelse her: 
 

BEK nr. 202 af 12/02/2021 
§ 1. I bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2020 om prøver i erhvervsrettede videregående 
uddannelser (eksamensbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 552 af 28. april 
2020 og bekendtgørelse nr. 1333 af 10. september 2020, foretages følgende ændring: 
 

1. § 37, stk. 7, affattes således:  
»Stk. 7. Institutionen kan anvende bedømmelsen »bestået« eller »ikke bestået« ved 
prøver i praktik, som afvikles i forårssemestret 2021, hvis praktikken udgør maksimalt 
30 ECTS-point. Bedømmelsen »bestået« eller »ikke bestået« må dog maksimalt dække 
1/3 af den samlede uddannelse opgjort i ECTS-point.« 

 
§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2021. 
 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, den 12. februar 2021 
Niels Christian Beier 

 
Ændringen går på, at bedømmelsesformen for praktikeksamen er ændret fra at anvende 7- trins-
skalaen til i stedet at anvende bestået/ikke bestået. Dette gælder også for syge- og reeksamener.  
 
Oprindelig formulering: 

Bedømmelseskriterier og censurtype 
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. Praktikeksamen afholdes af intern 
vejleder og intern censor. Den skriftlige opgave og den mundtlige praktikeksamen vægter hver 50% 
af den samlede karakter for prøven. Der oplyses ikke delkarakterer. 
 
Ændres til: 

Bedømmelseskriterier og censurtype 
Prøven bedømmes ”bestået” eller ”ikke bestået” og der er intern censur. Praktikeksamen afholdes af 
intern vejleder og intern censor. Den skriftlige opgave og den mundtlige praktikeksamen vægter 
hver 50% af den samlede vurdering for prøven. Der oplyses ikke delkarakterer. 
 
 

 

  


