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3.3.1. 1. års tværfaglig eksamen 

Forudsætninger for at gå til prøven 

Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: 

 Den skriftlige besvarelse, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-

/prøvegrundlag, skal opfylde formkravene, jf. nedenfor og være afleveret rettidigt, jf. 

aktivitetsplanen, som findes på Fronter. 

 

Manglende korrekt aflevering af førsteårsprøven (den skriftlige besvarelse), som udgør den skriftlige 

del af prøven, betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. 

Prøvens tilrettelæggelse 

Prøven er en ekstern, individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en case med tilhørende 

spørgsmål, der udleveres 48 timer før prøvens afholdelse. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Prøvens omfang er 31 ECTS 

Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige 

præstation. 

Der afsættes 30 minutter pr. eksaminand inkl. votering. 

Formkrav til den skriftlige besvarelse 

Der skal afleveres en skriftlig gruppe (3-5 personer) besvarelse af de i casen stillede spørgsmål. 

Den skriftlige besvarelse, som udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indeholde 

 Forside med navn, klasse og antal anslag inkl. mellemrum  

 Indledning 

 Besvarelse af casens spørgsmål i nummeret rækkefølge 

 Konklusion  

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

 Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for besvarelsen) 

 

Den skriftlige besvarelse må maksimalt have et omfang på 10 normalsider (max 21.000 anslag inkl. 

mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede 

antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. 

Ikke opfyldelse af forudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der 

er brugt et prøveforsøg. 

Bedømmelseskriterier 

Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmål for de obligatoriske 

uddannelseselementer:  

Service design, Ledelse & projektledelse, Kreativitet & Innovation, Strategi & Forretningsplan, 

Servicemarketing & Trends, Forretningskommunikation & Netværk, Global serviceøkonomi  

Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 

Tidsmæssig placering 

Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om 

udlevering og aflevering af case findes på Fronter 

 

Prøvens sprog 

Dansk 



Prøven skal være bestået inden udgang af 2. studieår for at den studerende kan fortsætte 

uddannelsen.  

Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at 

bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 

 


