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Rettelsesblad til studieordningens institutionsdel for Professionsbachelor i 

laboratorie- og fødevareteknologi, 15. august 2018 

Rettet den 14. november 2018. 

Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for institutionsdelen af studieordningen pr. 15. august 2018 gælder for 

studerende med studiestart fra 15. august 2018 og har virkning for alle studerende, som optages på 

uddannelsen den nævnte dato eller senere.  

 

Ændringer til studieordningens institutionsdel  

1. Fagelementet Company Relationships / Commerce: 

Fagelementet skal i den engelske studieordning hedde Commerce – i stedet for Company 

Relationships – dette rettes i skrivelser af både fagelement og eksamen samt i tabeller, oversigter 

mm. på uddannelsen.  

2. Fagelementet Production and quality management / Production and quality control 

Fagelementet skal i den engelske studieordning hedde Production and quality control – i stedet 

for Production and quality management – dette rettes i skrivelser af både fagelement og eksamen 

samt i tabeller, oversigter mm. på uddannelsen.  

3. Fagelementet Statistical ecperimental planning / Statistical experimental design 

Fagelementet skal i den engelske studieordning hedde Statistical experimental design – i stedet 

for Statistical ecperimental planning – dette rettes i skrivelser af både fagelement og eksamen 

samt i tabeller, oversigter mm. på uddannelsen.  

 

4. Vedr. afsnit 3.7. Virksomhedsforhold – 1. semester – 5 ECTS - eksamensbeskrivelsen 

Oprindelig formulering 

Prøveform og tilrettelæggelse 

Prøven er en individuel skriftlig case-rapport (omfang 9-11 normalsider) og mundtlig præsentation 

samt eksamination. Forberedelsestid 3 dage /72 timer. Varighed af den mundtlige eksamination er 

25 min. fordelt på 5-10 min. præsentation, 10-15 min. eksamination samt votering 5 min. 

Forudsætninger for at gå til prøven  

Forudsætning for at gå til prøvens mundtlige del er aflevering af case-rapport samt opfyldelse af 

deltagelsespligt beskrevet i afsnit 13. 

Bedømmelsesgrundlag 

Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige præsentation samt eksamination, case-rapporten er 

eksaminationsgrundlag. Prøven bedømmes ved helhedsvurdering efter 7-trinsskalaen, og der er 

intern censur.  
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Ændres til: 

Prøveform og tilrettelæggelse 

Prøven er en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en rapport udarbejdet i grupper (2 til 3 

studerende) omfang maksimum 5 normalsider/studerende.  

Varighed af den mundtlige eksamination er 25 min. fordelt på 5-10 min. præsentation, 10-15 min. 

eksamination samt votering 5 min. 

Forudsætninger for at gå til prøven  

Forudsætning for at gå til prøvens mundtlige del er aflevering af rapport samt opfyldelse af 

deltagelsespligt beskrevet i afsnit 13. 

Bedømmelsesgrundlag 

Bedømmelsesgrundlaget er den individuelle mundtlige præsentation samt eksaminationen. Prøven 

bedømmes ved helhedsvurdering efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. 

 

Godkendelse 

Rettelsesbladet er vedtaget og godkendt af Erhvervsakademi Aarhus den 14. november 2018.  


