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Rettelsesblad til: Studieordningens institutionsdel 2019 – 2021 
Finansøkonom (AK) – Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 
 
Rettet d. 1. maj 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 Erhvervsøkonomi del 1 og 2 samt 
statistik (1. eksterne, 1. delprøve) 15 ECTS i afsnit 3.4.  
 
Ændringen går på prøveformen for 1. delprøve, herunder ændring af forberedelsestid samt trækning 
af spørgsmål. 
 

Oprindelig formulering: 
 
3.4. Erhvervsøkonomi (del 1 og 2), Mikroøkonomi, Statistik og Erhvervs- og finansjura (del 1 og 2) (1. 

eksterne) – 30 ECTS 

Læringsmål for prøven 
Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmålene for de tre nationale fagelementer Mikro-
økonomi (5 ECTS), Erhvervs- og finansjura (del 1 og 2) (10 ECTS) samt Statistik (5 ECTS) se natio-
naldelen af studieordningen, samt følgende læringsmål for de nationale fagelementer Erhvervsøko-
nomi (del 1 og 2) (10 ECTS): 
 
Læringsmål Erhvervsøkonomi (del 1 og 2): 
Viden  
Den studerende: 

• har udviklingsbaseret viden om praksis og centralt anvendt teori og metode inden for er-
hvervsøkonomi i relation til erhvervet 

• har forståelse for praksis, centralt anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets an-
vendelse af teori og metode inden for erhvervsøkonomi. 
 

Færdigheder 
Den studerende: 

• kan anvende centrale metoder og redskaber inden for erhvervsøkonomi samt kan anvende 
de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet 

• kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder med 
udgangspunkt i erhvervsøkonomien  

 
Kompetencer 
Den studerende: 

• kan håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til erhvervsøkonomi inden for er-
hvervet 

• kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer in-
den for erhvervsøkonomi i relation til erhvervet. 
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Prøveform og tilrettelæggelse 
Prøven består af tre delprøver:  

- 1. delprøve: En mundtlig prøve med udgangspunkt i en afleveret tværfaglig synopsis i hhv. 
Erhvervsøkonomi (del 1 og 2) samt Statistik (15 ECTS) 

- 2. delprøve: En skriftlig prøve i Mikroøkonomi (5 ECTS) 
- 3. delprøve: En skriftlig prøve i Erhvervs- og finansjura (del 1 og 2) (10 ECTS). 

 
1. delprøve: Mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis (15 ECTS) 
Prøven afholdes som en individuel, mundtlig eksamen med udgangspunkt i en afleveret synopsis 
på baggrund af en case samt to trukne spørgsmål med forberedelsestid umiddelbart forud for ek-
samen. 
 
Retningslinjer samt formkrav for synopsis 
Den tværfaglige, skriftlige synopsis tager udgangspunkt i en udleveret case. Casen er tværfaglig 
og rummer fagelementerne: Erhvervsøkonomi (del 1 og 2) samt Statistik. Synopsis udarbejdes i 
grupper af 3-4 studerende og skal ikke individualiseres. 
Omfanget af synopsis er på maksimalt 5 normalsider (normalside = 2.100 anslag inkl. mellem-
rum). Sidetal er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilagsliste og bilag, som der-
for ikke tæller med i det anførte antal maksimale anslag, og som dermed er uden for bedømmelse. 

• Forside 
• Besvarelse af de i casen stillede spørgsmål (besvarelsen skal formuleres i sammenhæn-

gende tekst - ikke i punktform) 
• Konklusion/opsamling  
• Litteraturliste 
• Evt. bilag 

 
Der ydes ikke vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af synopsis. 
 
Den mundtlige prøve 
Der gives 60 minutters forberedelsestid forud for den mundtlige prøve. Forberedelsestiden tager 
udgangspunkt i to spørgsmål, som den studerende udtrækker ved forberedelsestidens begyn-
delse. Det ene spørgsmål relaterer sig til en problemstilling i casen, og det andet spørgsmål er et 
teoretisk spørgsmål inden for læringsmålene. 
Den individuelle mundtlige prøve af 30 minutters varighed er fordelt, som følger: 

• 25 minutter til besvarelse af de udtrukne spørgsmål, ligesom der af eksaminator og censor 
spørges generelt ind til emner inden for fagelementernes læringsmål. 

• 5 minutter til votering og tilbagemelding. 
 
 

Ændres til: 

3.4. Erhvervsøkonomi (del 1 og 2), Mikroøkonomi, Statistik og Erhvervs- og finansjura (del 1 og 2) (1. 
eksterne) – 30 ECTS 

Læringsmål for prøven 
Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmålene for de tre nationale fagelementer Mikro-
økonomi (5 ECTS), Erhvervs- og finansjura (del 1 og 2) (10 ECTS) samt Statistik (5 ECTS) se natio-
naldelen af studieordningen, samt følgende læringsmål for de nationale fagelementer Erhvervsøko-
nomi (del 1 og 2) (10 ECTS): 
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Læringsmål Erhvervsøkonomi (del 1 og 2): 
Viden  
Den studerende: 

• har udviklingsbaseret viden om praksis og centralt anvendt teori og metode inden for er-
hvervsøkonomi i relation til erhvervet 

• har forståelse for praksis, centralt anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets an-
vendelse af teori og metode inden for erhvervsøkonomi. 
 

Færdigheder 
Den studerende: 

• kan anvende centrale metoder og redskaber inden for erhvervsøkonomi samt kan anvende 
de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet 

• kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder med 
udgangspunkt i erhvervsøkonomien  

 
Kompetencer 
Den studerende: 

• kan håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til erhvervsøkonomi inden for er-
hvervet 

• kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer in-
den for erhvervsøkonomi i relation til erhvervet. 

 
Prøveform og tilrettelæggelse 
Prøven består af tre delprøver:  

- 1. delprøve: En mundtlig prøve med udgangspunkt i en afleveret tværfaglig synopsis i hhv. 
Erhvervsøkonomi (del 1 og 2) samt Statistik (15 ECTS) 

- 2. delprøve: En skriftlig prøve i Mikroøkonomi (5 ECTS) 
- 3. delprøve: En skriftlig prøve i Erhvervs- og finansjura (del 1 og 2) (10 ECTS). 

 
1. delprøve: Mundtlig prøve med udgangspunkt i synopsis (15 ECTS) 
Prøven afholdes som en individuel, mundtlig eksamen med udgangspunkt i en afleveret synopsis 
på baggrund af en case. Den studerende trækker to spørgsmål i relation til den udleverede case 
ved begyndelsen af den mundtlige eksamination, som foregår via det online kommunikationsværk-
tøj Microsoft Teams. 
 
Retningslinjer samt formkrav for synopsis 
Den tværfaglige, skriftlige synopsis tager udgangspunkt i en udleveret case. Casen er tværfaglig 
og rummer fagelementerne: Erhvervsøkonomi (del 1 og 2) samt Statistik. Synopsis udarbejdes i 
grupper af 3-5 studerende og skal ikke individualiseres. 
Omfanget af synopsis er på maksimalt 5 normalsider (normalside = 2.100 anslag inkl. mellem-
rum). Sidetal er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilagsliste og bilag, som der-
for ikke tæller med i det anførte antal maksimale anslag, og som dermed er uden for bedømmelse. 

• Forside 
• Besvarelse af de i casen stillede spørgsmål (besvarelsen skal formuleres i sammenhæn-

gende tekst - ikke i punktform) 
• Konklusion/opsamling  
• Litteraturliste 
• Evt. bilag 

 
Der ydes ikke vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af synopsis. 
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Den mundtlige prøve 
Prøven afvikles som en 30 minutters individuel, mundtlig prøve inkl. votering. Der er ingen forbe-
redelsestid knyttet til prøven, da denne tager udgangspunkt i en besvarelse af et caseoplæg, der 
udarbejdes som en gruppebesvarelse, og som er afleveret forud for afvikling af den mundtlige 
prøve. Den mundtlige prøve foregår via det online kommunikationsværktøj Microsoft Teams. 
 
Den studerende trækker to spørgsmål i relation til den udleverede case og den afleverede synopsis 
ved begyndelsen af den mundtlige eksamination.  Trækning af spørgsmål foregår ved hjælp af en 
digital terning. 
 
Den individuelle mundtlige prøve af 30 minutters varighed er fordelt, som følger: 

• 25 minutter til eksaminationsdialog med udgangspunkt i de udtrukne spørgsmål samt den 
afleverede synopsis, ligesom der af eksaminator og censor spørges generelt ind til emner 
inden for fagelementernes læringsmål. 

• 5 minutter til votering og tilbagemelding. 
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