Rettelsesblad til studieordningens institutionsdel 20172019 for serviceøkonomuddannelsen
Serviceøkonom (AK)
Rettet d. 20. august 2018 af Kim Sørensen Ramus

Ikrafttrædelse
Dette rettelsesblad for institutionsdelen af studieordningen 2017-2019 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 2017
Vedr. afsnit 3.8 Forretningsudviklingsprojekt, 4. semester – 25 ECTS
Oprindelig formulering:
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav
Prøven er en mundtlig prøve. Der afleveres et udviklingsprojekt, der danner grundlag for den
mundtlige prøve. Den mundtlige prøve er individuel og foregår i to dele.
Prøven indledes med den studerendes præsentation (10 min.), som skal gennemføres på engelsk
med udgangspunkt i en tildelt målgruppe. Målgruppen tildeles senest en uge før den mundtlige
eksamen. Den studerende skal forberede en præsentation henvendt til den tildelte målgruppe.
Præsentationsmaterialet kan udarbejdes i f.eks. Powerpoint, Prezi etc. Præsentationen skal
afsluttes med, at den studerende fortæller, hvilke overvejelser der er gjort for at sikre god
kommunikation til den tildelte målgruppe. Herefter eksamineres i det skriftlige projekt (25-30
min.). Der afsættes 45 minutter pr. eksaminand inkl. Votering. 10 minutter til præsentation, 25-30
minutter til eksamination og 5-10 minutter til votering.

Ændres til:
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav
Prøven er en mundtlig prøve. Der afleveres et udviklingsprojekt, der danner grundlag for den
mundtlige prøve. Den mundtlige prøve er individuel og foregår i to dele.
Prøven indledes med den studerendes præsentation (10 min.) som skal forberedes i for eksempel
Powerpoint, Prezi, eller lignende. Præsentationen skal afsluttes med, at den studerende fortæller,
hvilke overvejelser der er gjort for at sikre god kommunikation til modtagerne. Herefter
eksamineres i det skriftlige projekt (25-30 min.). Der afsættes 45 minutter pr. eksaminand inkl.
votering. 10 minutter til præsentation, 25-30 minutter til eksamination og 5-10 minutter til
votering.
Godkendelse
Rettelsesbladet er vedtaget og godkendt af Erhvervsakademi Aarhus den 20. august 2018.
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