
Rettelsesblad til: Studieordningens institutionsdel 2020 
markedsføringsøkonom (AK) 
 
Rettet d. 1. juli 2021 af uddannelsesleder Pernille Hallum Lykkegaard. 
 
Ikrafttrædelse 
Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen gælder for alle indskrevne studerende pr. 1. august 
2021 og har virkning for alle studerende, som er optaget på uddannelsen den nævnte dato eller senere. 
Prøver som er påbegyndt før 1. august 2021 færdiggøres efter de hidtil gældende regler. 
 
Ændringer til studieordningens lokaldel 
Ændringerne vedrører afsnit 3.7. Praktikeksamen, 4. semester – 15 ECTS, hvor der er revisioner til 
formkravet til praktikrapporten, samt den mundtlige prøves varighed. 
 
Oprindelig formulering: 
 
3.7. Praktikeksamen, 4. semester – 15 ECTS 
 
Læringsmål for prøven 
Læringsmålene for praktikprøven er identiske med de læringsmål der fremgår af studieordningen 
nationale del under praktik med udgangspunkt i de individuelle læringsmål. 
 
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 
Prøven er en individuel mundtlig prøve med afsæt i en individuel, skriftlig praktikrapport. 
 
Formkrav til praktikrapporten: 
Den studerende skal udarbejde et forbedringsforslag, som kan skabe værdi i virksomheden. 
Forbedringsforslaget skal være inden for et fagligt område, som den studerende har været involveret 
i igennem sin praktik. 
 
Der må ikke være sammenfald mellem forbedringsforslaget og primære problemområder for det 
afsluttende eksamensprojekt. Forbedringsforslaget skal være aktionsorienteret, og egen erfaring 
skal inddrages. Relevante teorier og modeller skal anvendes. Opgaven skal dokumenteres med 
relevante kilder. 
 
Rapportens omfang skal være 3 sider. En normalside er 2.100 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. 
Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for 
bedømmelse. 
 
Den mundtlige prøve – varighed 30 minutter: 

• Den studerende præsenterer: 
• Egne refleksioner over opfyldelse af læringsmål for praktikken (5 minutter) 
• En redegørelse for personlig udvikling i praktikforløbet (5 minutter) 

• Diskussion af praktikrapporten (15 minutter) 
• Votering og karaktergivning (5 minutter) 

Såfremt den studerende er i praktik i udlandet, kan praktikeksamen afvikles via Skype. Se vilkår 
herfor i afsnit 5. 
 
  



Forudsætninger for at gå til eksamen – deltagelsespligt og aflevering 
Praktikrapporten skal opfylde formkrav og have et redeligt indhold samt være korrekt og rettidig 
afleveret. 
 
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: 
 
3.7. Praktikeksamen, 4. semester – 15 ECTS 
 
Læringsmål for prøven 
Læringsmålene for praktikeksamen er identiske med de læringsmål, der fremgår af studieordningens 
nationale del under praktik med udgangspunkt i de individuelle læringsmål. 
 
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 
Praktikeksamen er en individuel mundtlig prøve med afsæt i en individuel, skriftlig praktikrapport. 
 
Formkrav til praktikrapporten: 
Den studerende skal identificere en problemstilling i praktikvirksomheden, som relaterer sig til et eller flere 
fag på Markedsføringsøkonomuddannelsen. Dernæst skal den studerende benytte relevante teorier og 
modeller til at analysere og vurdere problemstillingen samt til at komme med værdiskabende anbefalinger 
til virksomheden. 
 
Det forventes, at praktikrapporten inkluderer kvalitativ primær data, samt at den studerende inddrager 
økonomiske overvejelser. Problemstillingen i praktikrapporten må ikke være identisk med 
problemstillingen i det afsluttende eksamensprojekt. 
 
Rapportens omfang skal være 3 sider. En normalside er 2.100 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. 
Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for 
bedømmelse. 
 
Den mundtlige prøve – varighed 35 minutter: 

• Diskussion af individuelle læringsmål (10 minutter) 
• Den studerende præsenterer egen refleksion og vurdering af opfyldelse af læringsmål samt 

en redegørelse for den samlede personlige udvikling i praktikforløbet. 
• Eksaminator stiller opfølgende spørgsmål 

• Diskussion af praktikrapporten (15 minutter) 
• Den studerende fremlægger sine anbefalinger på ét Powerpoint slide og svarer på 

opfølgende spørgsmål i forhold til at forsvare og uddybe praktikrapporten 
• Votering og karaktergivning (10 minutter) 

 
 
Forudsætninger for at gå til eksamen – deltagelsespligt og aflevering 
Praktikrapporten skal opfylde formkrav og have et redeligt indhold samt være korrekt og rettidig 
afleveret. 



 
Såfremt den studerende er i praktik i udlandet, kan praktikeksamen afvikles via Teams. Se vilkår 
herfor i afsnit 5. 
 
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. 
 


