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Rettelsesblad til studieordning for Professionsbachelor i Finans 

Rettelsesblad til studieordningens del 2, lokaldel med ikrafttrædelse d. 15.08.2018 

Rettet d. 7. oktober 2019 af uddannelseschef Maria Aggerholm Mols. 

 

Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen per august 2018 har virkning for alle 

studerende, som er optaget på uddannelsen. 

 

Ændringer til studieordningens lokaldel 

Ændringerne vedrører afsnit 3.13. beskrivelse af 8. interne praktikprøve. Ændringerne vedrører en 

præcisering af indholdet til praktikrapporten. 

 

Oprindelig formulering: 

3.13. Praktikprøve, 8. Interne, 5. semester – 30 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmål for praktikprøven er identiske med læringsmålene for praktikforløbet, som fremgår af 

studieordningens nationaldel med udgangspunkt i de individuelle læringsmål.  

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 

I slutningen af praktikforløbet afholdes en individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i en 

individuelt udarbejdet skriftlig rapport omhandlende en faglig problemstilling fra 

praktikvirksomheden samt læringsmålene for praktikopholdet.  

Prøven er individuel mundtlig prøve af 30 min. varighed, inkl. votering, heraf: 

• 5-7 min. præsentation af praktikprojektet 

• 18-20 min. diskussion af projektet 

• 5 min. votering  

 

Formkrav til det skriftlige projekt 

Forside 

Titelblad 

Indholdsfortegnelse  

Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler  

Baggrund, teori, metode, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af eventuel 

empiri til besvarelse af problemformuleringen 

Konklusion (husk, at der skal være sammenhæng mellem indledning og konklusion. De to dele 

skal i princippet kunne forstås uden at læse baggrunds- og analyseafsnittene) 

Evt. perspektivering  

Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)  

Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) 
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Rapporten må max have et omfang på 15 normalsider. En normalside er 2.100 tegn inkl. 

mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. 

Bilag er uden for bedømmelse.  

 

 

Ændres til: 

 

3.13. Praktikprøve, 8. Interne, 5. semester – 30 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmål for praktikprøven er identiske med læringsmålene for praktikforløbet, som fremgår af 

studieordningens nationaldel med udgangspunkt i de individuelle læringsmål.  

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 

I slutningen af praktikforløbet afholdes en individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i en 

individuelt udarbejdet skriftlig rapport omhandlende en faglig problemstilling fra 

praktikvirksomheden samt læringsmålene for praktikopholdet.  

Prøven er individuel mundtlig prøve af 30 min. varighed, inkl. votering, heraf: 

• 5-7 min. præsentation af praktikprojektet 

• 18-20 min. diskussion af projektet 

• 5 min. votering  

 

Formkrav til det skriftlige projekt 

Forside  

Indholdsfortegnelse 

Problemformulering 

Afgrænsning af problemstillingen 

Begrundelse for valget af de teorier og modeller, der er brugt til at analysere problemstillingen   

Analyse 

Konklusion på den faglige problemstilling 

Refleksion over læringsmålene, herunder opnåelse af disse 

Litteraturliste 

Evt. bilag. 

 

Rapporten må max have et omfang på 15 normalsider, som fordeles med 13 normalsider om en 

faglig problemstilling fra praktikopholdet, og 2 normalsider hvor der reflekteres over 

læringsmålene fra praktikopholdet, herunder hvordan de er opnået. 

 

En normalside er 2.100 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, 

litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.  

 


