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Rettelsesblad til studieordningens institutionsdel 2020 for Professions-
bachelor i innovation og entrepreneurship 
Rettet d. 15. februar 2021 af uddannelsesleder Dorthe Bohlbro. 

 
Ikrafttrædelse 
Dette rettelsesblad for institutionsdelen af studieordningen 2020 gælder for studerende med studie-
start pr. 15. august 2020 og har virkning for de studerende, som er optaget på uddannelsen den 
nævnte dato.  

Ændringer til studieordningens institutionsdel 2020 
Vedr. afsnit 3.6 Lokalt fagelement: Designing your worklife, 2. semester – 5 ECTS  

Ændringen går ændring af udprøvning af fagelementet. 

Oprindelig formulering: 

3.6 Lokalt fagelement: Designing your worklife, 2. semester – 5 ECTS 

Læringsmål for prøven 
Læringsmål for prøven er lig med læringsmål beskrevet for fagelementet Designing your worklife.  

Prøveform og tilrettelæggelse 
Prøven består af to løbende bedømmelsesaktiviteter og en skriftlig eksamensaflevering, som samlet 
giver en samlet karakter for faget. De løbende bedømmelsesaktiviteter tæller 30% af eksamenska-
rakteren, mens karakteren som opnås ved eksamen tæller 70%. 

 
Løbende bedømmelsesaktiviteter  
De løbende bedømmelsesaktiviteter består af to afleveringer hen over fagets forløb, som begge le-
der frem til den endelig eksamen. Ved de enkelte løbende bedømmelsesaktiviteter optjenes der po-
int, som konverteres til en karakter, som vægter med 30% af karakteren for faget.  

De løbende bedømmelsesaktiviteter udgøres af to afleveringer, som er beskrevet nedenfor: 
 

Bedømmelsesaktiviteter Point  Bedømmelse 
A. Aflevering 1: Præsentation af muligheder 
på det danske eller internationale marked. 
Max 4.200 tegn. 

0-50 point 
 

Der gives 0 point ved manglende 
aflevering. 
Afleveringen vurderes på en 
skala fra 0-50 point. 
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B. Aflevering 2: Selvrefleksion over eget 
ståsted og match mod muligheder præsente-
ret i aflevering 1. Max 4.200 tegn. 

0-50 point  Der gives 0 point ved manglende 
aflevering. 
Afleveringen vurderes på en 
skala fra 0-50 point. 

I alt mulige point for de løbende bedømmel-
sesaktiviteter 

100  

 

Karakter på 7- trinsskala Samlede point 
12 91-100 
10 71-90 
7 51-70 
4 31-50 
2 21-30 
00 11-20 
-3 0-10 

 

Den studerende har 1 forsøg til at gennemføre de løbende bedømmelsesaktiviteter A og B, det er 
aktiviteter hen over semestret. Ved udokumenteret fravær eller aflevering uden indhold tildeles den 
studerende laveste pointscore iht. ovenstående tabel. Har den studerende dokumenteret fravær pga. 
sygdom, barsel eller orlov, bedømmes aktiviteten forholdsmæssigt i forhold til den mulige delta-
gelse. 

Karakteren for de løbende bedømmelsesaktiviteter påføres eksamensbeviset under titlen: Designing 
your worklife, løbende bedømmelsesaktiviteter. 
 

Den skriftlige eksamen 
Eksamen er en individuel skriftlig eksamensaflevering. 

Den studerende afleverer et skriftligt oplæg på 4-5 sider, max 10.500 tegn bestående af: 

1) En jobansøgning til en navngivet virksomhed eller en motiveret ansøgning om kontorplads i 
GROW (hvis praktik i egen virksomhed) samt et CV  

2) En gameplan jf. fagbeskrivelsen, hvor den studerende først beskriver sine mål for udvik-
ling/opnåelse af karriereparathed og karrierekompetencer, samt hvilken værdi derigennem 
den studerende vil skabe på markedet, og derefter skitserer en plan for, hvorledes målene 
nås. 

Forudsætninger for at gå til prøven 
Ingen specifikke forudsætninger 
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Bedømmelseskriterier og censurtype 
Der gives en samlet karakter, hvor den løbende bedømmelsesaktivitet tæller 30% af karakteren, 
mens den skriftlige eksamensaflevering tæller 70% af karakteren. Den skriftlige prøve skal bestås.  

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Karaktererne påføres enkeltvis og vægtet på eksamensbevi-
set. Den skriftlige eksamen bedømmes med intern censur. 

 

Ændres til:  

3.6 Lokalt fagelement: Designing your worklife, 2. semester – 5 ECTS 

Læringsmål for prøven 
Læringsmål for prøven er lig med læringsmål beskrevet for fagelementet Designing your worklife.  

Prøveform og tilrettelæggelse 
Prøven består af to løbende bedømmelsesaktiviteter og en skriftlig eksamensaflevering, som samlet 
giver en samlet karakter for faget. De løbende bedømmelsesaktiviteter tæller 30% af eksamenska-
rakteren, mens karakteren som opnås ved eksamen tæller 70%. 

 
Løbende bedømmelsesaktiviteter  
De løbende bedømmelsesaktiviteter består af to afleveringer hen over fagets forløb, som begge le-
der frem til den endelig eksamen. Ved de enkelte løbende bedømmelsesaktiviteter optjenes der po-
int, som konverteres til en karakter, som vægter med 30% af karakteren for faget.  

De løbende bedømmelsesaktiviteter udgøres af to afleveringer, som er beskrevet nedenfor: 
 

Bedømmelsesaktiviteter Point  Bedømmelse 
A. Aflevering 1: Selvrefleksion over eget 
ståsted. Max 4.200 tegn. 

0-50 point 
 

Der gives 0 point ved manglende 
aflevering. 
Afleveringen vurderes på en 
skala fra 0-50 point. 

B. Aflevering 2: Match mod muligheder 
præsenteret i aflevering 1. Max 4.200 tegn. 

0-50 point  Der gives 0 point ved manglende 
aflevering. 
Afleveringen vurderes på en 
skala fra 0-50 point. 

I alt mulige point for de løbende bedømmel-
sesaktiviteter 

100  

 

Karakter på 7- trinsskala Samlede point 
12 91-100 
10 71-90 
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7 51-70 
4 31-50 
2 21-30 
00 11-20 
-3 0-10 

 

Den studerende har 1 forsøg til at gennemføre de løbende bedømmelsesaktiviteter A og B, det er 
aktiviteter hen over semestret. Ved udokumenteret fravær eller aflevering uden indhold tildeles den 
studerende laveste pointscore iht. ovenstående tabel. Har den studerende dokumenteret fravær pga. 
sygdom, barsel eller orlov, bedømmes aktiviteten forholdsmæssigt i forhold til den mulige delta-
gelse. 

Karakteren for de løbende bedømmelsesaktiviteter påføres eksamensbeviset under titlen: Designing 
your worklife, løbende bedømmelsesaktiviteter. 
 

Den skriftlige eksamen 
Eksamen er en individuel skriftlig eksamensaflevering. 

Den studerende afleverer et skriftligt oplæg på 4-5 sider, max 10.500 tegn bestående af: 

1) En jobansøgning til en navngivet virksomhed eller en motiveret ansøgning om kontorplads i 
GROW (hvis praktik i egen virksomhed) samt et CV  

2) En gameplan, hvor den studerende reflekterer over de opnåede indsigter fra Life Design In-
terviews samt den udvalgte Odessey Plan, der viser hvilken karrierevej de ønsker at bevæge 
sig ud af.  

Forudsætninger for at gå til prøven 
Ingen specifikke forudsætninger 

Bedømmelseskriterier og censurtype 
Der gives en samlet karakter, hvor den løbende bedømmelsesaktivitet tæller 30% af karakteren, 
mens den skriftlige eksamensaflevering tæller 70% af karakteren. Den skriftlige prøve skal bestås.  

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Karaktererne påføres enkeltvis og vægtet på eksamensbevi-
set. Den skriftlige eksamen bedømmes med intern censur. 
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