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Rettelsesblad til studieordning for Finansøkonom 

Rettelsesblad til studieordningens del 2, institutionsdel med ikrafttrædelse d. 15.08.2018 og 

revideret pr. 3. oktober 2018 

Rettet d. 20. februar 2019 af uddannelsesleder Dorthe Jørgensen. 

 

Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen per august 2018 gælder for studerende med 

studiestart per 15.08.2018 og har virkning for alle studerende, som er optaget på uddannelsen den 

nævnte dato eller senere. 

 

Ændringer til studieordningens lokaldel 

Ændringerne vedrører afsnit 3.3., 3.4 og 3.5: 

 

Ændringer til afsnit 3.3. 

Ændringerne vedrører afsnit 3.3, beskrivelse af 1. interne prøve i Branchekendskab, Erhvervs- og 

finansjura del 1 samt Metode (12,5 ECTS) på 1. semester. Ændringerne vedrører alene ordlyden på 

eksamensbeviset, idet kun den samlede karakter vil fremgå af eksamensbeviset. 

 

Ændringer til afsnit 3.4. 

Ændringerne vedrører afsnit 3.4, beskrivelse af 1. eksterne prøve i Erhvervsøkonomi, Mikroøkonomi, 

Statistik samt Erhvervs- og finansjura (25 ECTS) på 2. semester. Ændringerne vedrører en fejl i 

forudsætningen for at gå til prøven, da der henvises til et gruppeprojekt, der ikke anvendes i den 

aktuelle studieordning. 

 

Ændringer til afsnit 3.5. 

Ændringerne vedrører afsnit 3.5, beskrivelse af 2. interne prøve i Privatøkonomisk rådgivning, Salg 

og rådgivning samt Digital kommunikation (22,5 ECTS) på 2. semester. Ændringerne vedrører 

forudsætningen for at gå til prøven, da den nævnte gruppeprøveeksamen ikke afvikles. 

 

Oprindelig formulering: 

3.3.  Branchekendskab, Erhvervs- og finansjura del 1 samt Metode (1. interne) - 12,5 ECTS 

Bedømmelseskriterier 

De tre løbende bedømmelsesaktiviteter tæller hver 10 % (i alt 30%) af den samlede karakter for 1. 

interne, og den mundtlige prøve indgår med en vægtning på 70% i den endelige karakter for 1. interne.  

På eksamensbeviset vil der både fremgå karaktererne for de tre løbende bedømmelsesaktiviteter samt 

den samlede karakter for 1. interne. Den samlede karakter rundes op, såfremt gennemsnittet ligger 
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minimum midt imellem to karakterer. Der rundes ikke op, hvis gennemsnittet ligger under 2,0. Prøven 

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

 

Ændres til: 

 

Bedømmelseskriterier 

De tre løbende bedømmelsesaktiviteter tæller hver 10 % (i alt 30%) af den samlede karakter for 1. 

interne, og den mundtlige prøve indgår med en vægtning på 70% i den endelige karakter for 1. interne.  

På eksamensbeviset vil fremgå den samlede karakter for 1. interne. Den samlede karakter rundes op, 

såfremt gennemsnittet ligger minimum midt imellem to karakterer. Der rundes ikke op, hvis 

gennemsnittet ligger under 2,0. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. 

 

Oprindelig formulering: 

3.4  Erhvervsøkonomi, Mikroøkonomi, Statistik og Erhvervs- og finansjura (1. eksterne) – 25 

ECTS 

Forudsætninger for at gå til prøven  

Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: 

Den studerende har deltaget i udarbejdelsen af et skriftligt gruppeprojekt, der tager udgangspunkt i 

en udleveret case. Casen er tværfaglig og rummer fagelementerne: Erhvervs- og finansjura, 

Erhvervsøkonomi del 1 og 2, mikroøkonomi samt statistik.  

Projektets faglige niveau skal godkendes af fagunderviser(ne), og der gives således ikke karakter for 

projektet. 

Det skriftlige gruppeprojekt skal endvidere: 

 opfylde formkravene 

 være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen på Studieupdate 

 være redeligt 

 

Følgende forudsætninger gælder endvidere for at gå til den mundtlige del af prøven: 

 Den skriftlige synopsis skal:  

o opfylde formkravene 

o være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen på Studieupdate 

o være redelig 

 

Det er ligeledes en forudsætning for deltagelse i den individuelle mundtlige prøve, at den studerende 

har skrevet under på at have været med til at udarbejde synopsis. Aflevering i akademiets systemer 

gælder i den henseende som den studerendes underskrift.  
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Ikke opfyldelse af blot én eller flere af forudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage 

i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. 

 

Ændres til: 

 

Forudsætninger for at gå til prøven  

Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: 

 Den skriftlige synopsis skal:  

o opfylde formkravene 

o være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen på Studieupdate 

o være redelig 

 

Det er ligeledes en forudsætning for deltagelse i den individuelle mundtlige prøve, at den studerende 

har skrevet under på at have været med til at udarbejde synopsis. Aflevering i akademiets systemer 

gælder i den henseende som den studerendes underskrift.  

 

Ikke opfyldelse af blot én eller flere af forudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage 

i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. 

 

Oprindelig formulering: 

3.5  Privatøkonomisk Rådgivning, Salg og rådgivning samt Digital kommunikation (2. interne) 

– 22,5 ECTS 

Forudsætninger for at gå til prøven  

Det er en forudsætning for deltagelse i prøven, at den studerende har deltaget i den gruppe-

prøveeksamen, der afvikles i fagelementerne Privatøkonomisk Rådgivning, Salg og rådgivning samt 

Digital Kommunikation.  

Opfyldes forudsætningerne ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg til 2. interne. 

 

Ændres til: 

 

Forudsætninger for at gå til prøven  

Ingen forudsætninger - afsnittet udgår. 


