
Rettelsesblad - 2. semestereksamen: Branche og konkurrenter & Salgsledelse og 
virksomhedens salgsudvikling - 15 ECTS  
 
Rettet af uddannelsesleder Dorthe Bohlbro den 12.03.2021 på baggrund af covid-19 situationen.  
 
Eksamensformen for 2. semestereksamen i Branche og konkurrenter & Salgsledelse og 
virksomhedens salgsudvikling ændres da den går fra fysisk fremmøde til online. 
 
Oprindelig tekst 
Afsnit 3.4 
 
2. semestereksamen: Branche og konkurrenter & Salgsledelse og virksomhedens 
salgsudvikling - 15 ECTS  
Læringsmål for prøven  
Læringsmålene er identiske med læringsmålene for følgende nationale fagelementer på 2. semester, 
som beskrevet i den nationale studieordning:  

• Branche og konkurrenter (5 ECTS)  
• Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling (10 ECTS)  

 
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav  
2. semestereksamen består af en individuel mundtlig prøve med trækspørgsmål.  
 
Individuel mundtlig prøve  
Prøven er en individuel mundtlig prøve á 30 minutters varighed samt 30 minutters forberedelse.  
På eksamensdagen trækker den studerende to spørgsmål inden for to forskellige fagområder og har 
efterfølgende 30 minutters forberedelse inkl. hjælpemidler. De to spørgsmål besvares med 
udgangspunkt i situationen for den virksomhed, som den studerende har skrevet 2. semesterprojekt 
om. Den studerende bliver først bekendt med, hvilke to fagområder eksaminationen finder sted 
inden for, når de to cases trækkes.  
 
Til eksaminationen afsættes der ca. 12 min. til hver case og ca. 6 min. til votering og 
karaktergivning. Den studerende beslutter, hvilket spørgsmål der eksamineres i først.  
 
Under eksaminationen lægger den studerende ud med besvarelse af det ene spørgsmål, hvortil 
eksaminator kan stille uddybende spørgsmål. De uddybende spørgsmål kan relatere sig til andre 
dele af læringsmål relateret til eksamensspørgsmålet Når emnet er udtømt, og/eller de 12 min. er 
gået skiftes til den anden case.  
 
Den studerende må gerne medbringe støttenoter i papirform til eksaminationen. Det er ikke tilladt at 
medbringe PC i eksamenslokalet.  
 
Forudsætninger for at gå til eksamen – deltagelsespligt og aflevering  



Det er en forudsætning for deltagelse i 2. semestereksamenen, at 2. semesterprojektet er rettidigt 
afleveret og godkendt (se Studieupdate).  
 
Manglende opfyldelse af blot én eller flere af forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan 
deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. 

Bedømmelseskriterier og censurtype  

Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for de nationale fagelementer: 
Brancher og konkurrenter (5 ECTS) samt Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling (10 
ECTS).  

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. 

 

Ændres til. 
Afsnit 3.4 
 
2. semestereksamen: Branche og konkurrenter & Salgsledelse og virksomhedens 
salgsudvikling - 15 ECTS  
 
Læringsmål for prøven  
Læringsmålene er identiske med læringsmålene for følgende nationale fagelementer på 2. semester, 
som beskrevet i den nationale studieordning:  

• Branche og konkurrenter (5 ECTS)  
• Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling (10 ECTS)  

 
Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav  
2. semestereksamen består af en individuel mundtlig prøve med træk af to faglige emner.  
 
Individuel mundtlig prøve  
Prøven er en individuel mundtlig prøve á 30 minutters varighed uden forberedelse.  
Den studerende trækker 2 faglige emner og efter 1-2 minutter går den studerende i gang med at 
udfolde de faglige emner ved at relatere relevante teorier/modeller fra emnet til 2. 
semestervirksomheden som case-eksempel. Til eksaminationen afsættes der ca. 12 min. til hvert 
fagligt emne og ca. 6 min. til votering og karaktergivning.  
 

Den studerende vælger selv, hvilket af de trukne faglige emner der eksamineres i først.  
Under eksaminationen starter den studerende som nævnt med det ene faglige emne, hvortil 
eksaminator stiller uddybende spørgsmål. De uddybende spørgsmål kan relatere sig til det 
præsenterede og andre dele af læringsmål relateret til det faglige emne. Når det faglige emne er 
udtømt, og/eller de 12 min. er gået, påbegyndes det andet emne efter samme struktur.  
 
 
 



 
Alle hjælpemidler er tilladt, dog er al kommunikation med andre end eksaminator og censor ikke 
tilladt. Eksaminationen må ikke få karakter af egentlig oplæsning af nedskrevne noter. Sker det, 
beder eksaminator om at eventuelle noter fjernes. 
 
Forudsætninger for at gå til eksamen  
Det er en forudsætning for deltagelse i 2. semestereksamenen, at 2. semesterprojektet er rettidigt 
afleveret og godkendt (se Studieupdate).  
 
Manglende opfyldelse af blot én eller flere af forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan 
deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. 

Bedømmelseskriterier og censurtype  

Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for de nationale fagelementer: 
Brancher og konkurrenter (5 ECTS) samt Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling (10 
ECTS).  

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. 

 

 

2021.03.19. 

Dorthe Bohlbro 


