
 

Side 1 af 3 

 

 

 

Rettelsesblad til: Studieordningens institutionsdel 2020 Markedsføringsøkonom (AK). 

Rettet d. 10. januar 2022 af uddannelsesleder Pernille Hallum Lykkegaard. 

 
Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen gælder for alle indskrevne studerende pr. 1. au-
gust 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 3.5. 2. interne eksamen, 3. semester – 10 ECTS, hvor der er revisioner 
til den løbende bedømmelses aktivitet E og Bedømmelseskriterier og censur. 
 

Oprindelig formulering: 

3.5. 2. interne eksamen, 3. semester – 10 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmål for det nationale fagelement ”Internationali-
sering”. Læringsmål fremgår af den nationale del af studieordningen. 

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 

Prøven omfatter dels en løbende bedømmelsesaktivitet, dels en individuel skriftlig eksamen, der 

består af to delprøver. 

Løbende bedømmelse: 

Efter uddannelseselementet ”Internationalisering” på 3. semester er der en løbende bedømmelsesak-
tivitet. 

Løbende bedømmelsesaktivitet E: 

Løbende bedømmelsesaktivitet E består af en skriftlig rapport, udarbejdet i grupper a 5-6 stude-
rende, på max. 42.000 anslag inkl. mellemrum (20 sider inkl. grafer, men ekskl. forside, indholds-
fortegnelse og bilag - bilag skal begrænses til maksimalt 15 sider) samt en 15 minutter dialog en-
keltvis med afsæt i rapporten og uddannelseselementets læringsmål.  

Den studerende har ét forsøg til at gennemføre den løbende bedømmelsesaktivitet. Ved udokumen-
teret fravær til den mundtlige del, manglende aflevering af rapport eller aflevering uden reelt ind-
hold tildeles den studerende karakteren -3. Har den studerende dokumenteret fravær ved sygdom, 
barsel og orlov tildeles et nyt prøveforsøg.  



 

 

Side 2 af 3 

 

Den skriftlige eksamen: 

Prøven består af to delprøver på hver 2 timer. Delprøverne er individuelle tværfaglige skriftlige prø-
ver i det obligatoriske uddannelseselement Internationalisering på 3. semester opdelt henholdsvis i 
økonomi og international markedsføring. Den individuelle skriftlige eksamen tager udgangspunkt i 
et caseoplæg om en konkret virksomhed, hvor den studerende skal arbejde med internationalisering. 
Caseoplægget udleveres 24 timer før den skriftlige prøve (de to delprøver). Delprøven i økonomifa-
get afholdes først og efterfølgende delprøven i international markedsføring. Der er en times pause 
mellem de to prøver. 

Caseoplægget er et scenarie for en virksomhed/branche, som indeholder informationer om: 

• Virksomhed og produktområder 
• Diverse kilder 

 
Den skriftlige besvarelse til delprøven i økonomi skal have et omfang af max 9.600 karakterer inkl. 
mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og 
bilag. Den skriftlige besvarelse til delprøve i international markedsføring skal have et omfang af 
max 14.400 karakterer inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, ind-
holdsfortegnelse, kildeliste og bilag. 

Forudsætninger for at gå til eksamen – deltagelsespligt og aflevering 

For at blive indstillet til eksamen er det en forudsætning, at alle eksamener på 1. og 2. semester er 
bestået. 
 

Bedømmelseskriterier og censurtype 

Den løbende bedømmelsesaktivitet bedømmes særskilt. Bedømmelseskriterierne for den individu-
elle skriftlige eksamen (2 delprøver) er identiske med læringsmålene for det obligatoriske uddannel-
seselement nævnt ovenfor. 

Begge delprøver i den skriftlige eksamen skal bestås enkeltvist med minimumkarakteren 02. Den 
samlede karakter for den skriftlige eksamen er et gennemsnit af karaktererne i de to delprøver, hvor 
hver delprøve vægter 50%. 

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. 

Der gives en samlet karakter, hvor den løbende bedømmelsesaktivitet tæller 20% af karakteren, 
mens den individuelle skriftlige eksamen tæller 80% af karakteren, hvor hver delprøve som nævnt 
vægter 50%. Karaktererne påføres eksamensbeviset såvel enkeltvis og vægtet. 

Prøven har intern censur. 
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Ændres til: 

3.5. 2. interne eksamen, 3. semester – 10 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmål for det nationale fagelement ”Internationali-
sering”. Læringsmål fremgår af den nationale del af studieordningen. 

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 

Prøven omfatter en individuel skriftlig eksamen, der består af to delprøver. 

Den skriftlige eksamen: 

Prøven består af to delprøver på hver 2 timer. Delprøverne er individuelle tværfaglige skriftlige prø-
ver i det obligatoriske uddannelseselement Internationalisering på 3. semester opdelt henholdsvis i 
økonomi og international markedsføring. Den individuelle skriftlige eksamen tager udgangspunkt i 
et caseoplæg om en konkret virksomhed, hvor den studerende skal arbejde med internationalisering. 
Caseoplægget udleveres 24 timer før den skriftlige prøve (de to delprøver). Delprøven i økonomifa-
get afholdes først og efterfølgende delprøven i international markedsføring. Der er en times pause 
mellem de to prøver. 

Caseoplægget er et scenarie for en virksomhed/branche, som indeholder informationer om: 

• Virksomhed og produktområder 
• Diverse kilder 

 
Den skriftlige besvarelse til delprøven i økonomi skal have et omfang af max 9.600 karakterer inkl. 
mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og 
bilag. Den skriftlige besvarelse til delprøve i international markedsføring skal have et omfang af 
max 14.400 karakterer inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, ind-
holdsfortegnelse, kildeliste og bilag. 

Forudsætninger for at gå til eksamen – deltagelsespligt og aflevering 

For at blive indstillet til eksamen er det en forudsætning, at alle eksamener på 1. og 2. semester er 
bestået. 
 
Bedømmelseskriterier og censurtype 

Bedømmelseskriterierne for den individuelle skriftlige eksamen er identiske med læringsmålene for 
det obligatoriske uddannelseselement nævnt ovenfor. 

Begge delprøver i den skriftlige eksamen skal bestås enkeltvist med minimumkarakteren 02. Den 
samlede karakter for 2. interne eksamen er et gennemsnit af karaktererne i de to delprøver, hvor 
hver delprøve vægter 50%. 

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. 

Karaktererne påføres eksamensbeviset såvel enkeltvis og vægtet. Prøven har intern censur. 


