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Rettet den 6. november 2014 af MAMO: 

 

8.8 Praktikforløb, 4. semester (6. interne) 

Bedømmelseskriterier 

Bedømmelseskriterierne for prøven er de faglige og personlige læringsmål, som den studerende 

har opstillet for sit praktikophold. Der kan hentes inspiration fra læringsmålene i praktikaftalen. 

 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 

Prøvens form og tilrettelæggelse 

Skriftlig prøve, hvor der afleveres et tre siders oplæg, som bedømmes ved en 20 minutters mundt-

lig eksamination inkl. votering.  

 

I praktikperioden skal den studerende tilegne sig viden om den branche, som den studerende har 

valgt at specialisere sig inden for, idet den studerende skal opstille faglige og personlige lærings-

mål for sit praktikophold (der kan hentes inspiration fra læringsmålene i praktikaftalen).  

 

Som afslutning på sit praktikophold udarbejder den studerende et tre siders oplæg, hvor den stu-

derende dels redegør for opnåelse af de personlige læringsmål, dels har formuleret en problem-

stilling for det kommende afsluttende eksamensprojekt. Den studerende skal altså opstille en pro-

blemstilling for det afsluttende eksamensprojekt, der tager udgangspunkt i praktikvirksomheden.  

 

Såfremt den studerende ikke består ordinær eksamen, skal den studerende til reeksamen. Der skal 

udarbejdes et nyt oplæg for, at den studerende kan indstilles til reeksamen. 

 

 Projektet har et omfang af 3 normalsider  

 En normalside er 2.100 anslag inkl. mellemrum – i alt maks. 6.300 anslag inkl. mellemrum 

Sidetal er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilagsliste og bilag, som 

derfor ikke tæller med i det anførte maksimale antal anslag og er uden for bedømmelse.  

 

Tidsmæssig placering 

Prøven placeres på 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Fronter. 

 

Prøvens sprog 

Dansk.  

 

Forudsætninger for at gå til prøven 

Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: 

 Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, 

skal:  

 opfylde formkravene, jf. ovenfor og  

 være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen, som findes på Fronter 

 

Ikke opfyldelse af blot én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i 

prøven, og der er brugt et prøveforsøg. 

 

 

  



Ændres til: 

 

 

8.8 Praktikforløb, 4. semester (6. interne) 

Bedømmelseskriterier 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Læringsmålene fremgår af den fællesstudieordning.  

Der oplyses kun én samlet karakter. (Vægt 40 procent til det skriftlige oplæg og 60 procent til den 

mundtlige eksamination).  

Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af praktikrapporten (vægter 10 pct.). Bedøm-

melsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. 

Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispen-

sation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til 

uddannelsen og stiles til lederen for uddannelse senest fire uger før prøvens afvikling.  

Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende udar-

bejde et nyt projekt for igen at indstille sig til eksamen i praktikrapporten. 

 

Prøvens form og tilrettelæggelse 

 Den studerende skal i praktikperioden skal den studerende fordybe sig i en mindre faglig 

problemstilling, der udvælges i samarbejde med praktikvirksomheden og uddannelsesste-

det. Den studerende skal på dette grundlag udarbejde en problemformulering, der besva-

res i en skriftlig rapport på max 16.800 tegn ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteratur-

liste, bilagsliste og bilag, som derfor ikke tæller med i det anførte maksimale antal anslag 

og er uden for bedømmelse.  

 

Den studerende skal desuden udarbejde en logbog over læringsforløbet. Hele logbogen eller et re-

sumé af logbogen på 1-2 sider skal afleveres sammen med den skriftlige rapport, og er en del af 

bedømmelsen.  

Uddannelsesstedet bedømmer den studerendes udbytte af praktikopholdet ved en mundtlig intern 

prøve af 30 minutters varighed inkl. bedømmelse. 

 

Formkrav til det skriftlige projekt 

 Projektet har et omfang af 8 normalsider  

 En normalside er 2.100 anslag inkl. mellemrum – i alt maks. 16.800 anslag inkl. mellem-

rum. Sidetal er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilagsliste og bilag, 

som derfor ikke tæller med i det anførte maksimale antal anslag og er uden for bedøm-

melse.  

 

Tidsmæssig placering 

Prøven placeres på 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Fronter. 

Prøvens sprog 

Dansk.  

Forudsætninger for at gå til prøven 

Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: 

 Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, 

skal:  

 opfylde formkravene, jf. ovenfor og  

 være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen, som findes på Fronter 

 

Opfyldelse af blot én eller flere forudsætninger ikke betyder det, at den studerende ikke kan del-

tage i prøven, og at der er brugt et prøveforsøg. 

 

  



Rettet den 4. marts 2015 af MAHE: 

 

8.3 Erhvervsøkonomi, Erhvervsjura, Statistik samt Samfundsøkonomi, 2. semester (1. eksterne) 

Prøvens form og tilrettelæggelse 

Prøven afholdes ved en to timers skriftlig prøve i hvert af de fire nævnte fag. Prøverne bedømmes 

individuelt, men skal bestås samlet. Der oplyses delkarakterer. 

 

Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af internet er tilladte. Kommunikation med andre er ikke til-

ladt under prøven.  

 

De fire fags eksamensopgaver udarbejdes af en landsdækkende opgavekommission.  

 

Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen for hver delprøve, som påføres eksamensbeviset. Prøven 

bedømmes samlet som bestået/ikke bestået ud fra et simpelt gennemsnit af karakterne i de en-

kelte delprøver.  

 

Ved beregning af det simple gennemsnit kan der ikke rundes op, dvs. gennemsnittet ved bereg-

ning skal give mindst 02, jf. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 

20/03/2007, § 17, stk. 2. 

 

Hvis den studerende ikke består årsprøven, skal den studerende til reeksamen i de fag, hvor den 

studerende ikke har opnået en karakter på mindst 02. Karakterer, der i ordinære prøver minimum 

er 02, overføres til reeksamenen – eksamensbekendtgørelsen § 7, stk. 2. 

 

 

Ændres til: 

 

 

Prøven afholdes ved en to timers individuel skriftlig prøve i hvert af de fire nævnte fag i lærings-

målene fra første studieår.  

  

Eksamensopgaverne til de fire nævnte fag udarbejdes af en landsdækkende opgavekommission.  

  

Prøven er skriftlig og bedømmes efter 7-trinsskalaen, idet der gives en karakter efter 7-trinsska-

laen for hver delprøve. Hver delprøves karakter påføres eksamensbeviset. Prøven bedømmes sam-

let med én karakter, som beregnes ved et vægtet gennemsnit af de fire delprøver. Der rundes op, 

hvis gennemsnittet ligger minimum midt imellem to karakterer. 

 

Hvis den studerende som minimum opnår karakteren 02 i årsprøven, skal den studerende til reek-

samen i de fag, hvor den studerende ikke har opnået en karakter på mindst 02. Karakterer, der i 

ordinære prøver minimum er 02, overføres til reeksamenen jf. eksamensbekendtgørelsen § 7, stk. 

2. 

 


