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Rettelsesblad til: Studieordningens institutionsdel 2022, PBA i digital konceptudvikling 
 

Rettet d. 10. november 2022 af uddannelseschef Anne Kirketerp 

 

Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen gælder for de studerende, der skal til eksamen i 

Værdiskabende digitale koncepter/Digital Concept Creation (30 ECTS) på 1. semester i januar 

2023. Rettelsesbladet gælder for alle indskrevne studerende og for alle studerende, som indskrives 

efter januar 2023. 

Eventuelle reeksamener gennemføres også efter dette rettelsesblad.  

 

Ændringer til studieordningens lokaldel 

Ændringen vedrører eksamen i Værdiskabende digitale koncepter/Digital Concept Creation 1. se-

mester – 30 ECTS, hvor der tilføjes, at den studerende skal aflevere en disposition forud for den 

mundtlige eksamen. 

 

 

Oprindelig formulering: 

 

3.3 Værdiskabende digitale koncepter/Digital Concept Creation 1. semester – 30 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for prøven er de nationale fagelementer, Digitale koncepter (15 ECTS) og Digital 

værdiskabelse (15 ECTS), som fremgår af den nationale studieordning. 

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 

Prøven er en individuel mundtlig eksamen med forberedelse.  

Den studerende modtager 7 hverdage før den individuelle, mundtlige eksamen en casebeskrivelse. 

Den studerende skal herefter individuelt udarbejde et forslag og en prototype til et værdiskabende 

digitalt koncept, som den studerende skal præsentere til den mundtlige eksamen. 

Den mundtlige prøve er af 45 minutters varighed, som er fordelt således: 

• 20 min præsentation af konceptforslag, prototype samt argumenter/analyser 

• 20 min eksamination 

• 5 min votering  

 

Forudsætninger for at gå til eksamen – deltagelsespligt og aflevering 

Forudsætning for at kunne gå til eksamen er deltagelse og aflevering af de to projekter på 1. seme-

ster, herunder deltagelse i fremlæggelserne. 
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Bedømmelseskriterier og censurtype 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er ekstern censur. Der gives en samlet karakter ud fra 

en helhedsbedømmelse af konceptforslag og den mundtlige præstation.  

 

 

Ændres til: 

3.3 Værdiskabende digitale koncepter/Digital Concept Creation 1. semester – 30 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for prøven er de nationale fagelementer, Digitale koncepter (15 ECTS) og Digital 

værdiskabelse (15 ECTS), som fremgår af den nationale studieordning. 

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 

Prøven er en individuel mundtlig eksamen med forberedelse.  

Den studerende modtager 7 hverdage før den individuelle, mundtlige eksamen en casebeskrivelse. 

Den studerende skal herefter individuelt udarbejde et forslag og en prototype til et værdiskabende 

digitalt koncept, som den studerende skal præsentere til den mundtlige eksamen. Den studerende 

har 7 dage til at udarbejde og aflevere en skriftlig disposition til den mundtlige præsentation. Dispo-

sitionen må have et omfang á max 1 side, og skal afleveres i WISEflow forud for den mundtlige ek-

samen (deadline fremgår af Studieupdate). 

Den mundtlige prøve er af 45 minutters varighed, som er fordelt således: 

• 20 min præsentation af konceptforslag, prototype samt argumenter/analyser 

• 20 min eksamination 

• 5 min votering  

 

Forudsætninger for at gå til eksamen – deltagelsespligt og aflevering 

Forudsætning for at kunne gå til eksamen er deltagelse i og aflevering af de to projekter på 1. seme-

ster, herunder deltagelse i fremlæggelserne. Den studerendes skriftlige disposition til eksamen skal 

desuden opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. 

Bedømmelseskriterier og censurtype 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er ekstern censur. Der gives en samlet karakter ud fra 

en helhedsbedømmelse af konceptforslag og den mundtlige præstation (den skriftlige disposition 

indgår ikke i bedømmelsen).  

 


