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Rettelsesblad til: Studieordningens institutionsdel 2019  

markedsføringsøkonom (AK)  
 

Rettet d. 16. juni 2020 af uddannelsesleder Pernille Hallum Lykkegaard. 

 

Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen gælder for studerende med studiestart per 

15.08.2020 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. 1. intern eksamen, 1. semester – 30 ECTS, hvor der er revisioner til 

løbende bedømmelsesaktivitet A og løbende bedømmelsesaktivitet B. 

Ændringer går for løbende bedømmelsesaktivitet A på, at gruppestørrelsen er ændret, og for løbende 

bedømmelsesaktivitet B, at de to fremlæggelser kan ligge på forskellige dage. 
 

 

Oprindelig formulering: 

3.3. 1. Interne eksamen, 1. semester – 30 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmål for de 3 nationale fagelementer ”Forretnings-

forståelse”, ”Markedsforståelse” samt ”Markedsanalyse”. Læringsmål fremgår af den nationale del 

af studieordningen.  

 

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 

Prøven omfatter dels to løbende bedømmelsesaktiviteter, dels en individuel mundtlig eksamen. 

Løbende bedømmelse: 

Efter de første 2 uddannelseselementer er der en løbende bedømmelsesaktivitet (A) og igen efter det 

3. uddannelseselement, er der en løbende bedømmelsesaktivitet (B) på 1.semester. 

Løbende bedømmelsesaktivitet A: 

Løbende bedømmelsesaktivitet A består af en skriftlig rapport, udarbejdet i grupper á 5-6 stude-

rende, på max. 16.800 anslag inkl. mellemrum (8 sider inkl. grafer, men ekskl. forside, indholdsfor-

tegnelse og bilag), en gruppepræsentation der varer ca. 10 minutter., samt en dialog enkeltvis med 

udgangspunkt i den skriftlige rapport, der ligeledes varer 10 minutter.  

Løbende bedømmelsesaktivitet B: 

Løbende bedømmelsesaktivitet B består af en skriftlig rapport, udarbejdet i grupper a 5-6 stude-

rende, på max 21.000 anslag inkl. mellemrum (10 sider inkl. grafer, men ekskl. forside, indholdsfor-

tegnelse og bilag), samt 2 gruppedialoger i henholdsvis markedsanalyse- og projektledelsesdelen.  
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Gruppedialog vedrørende markedsanalysedelen varer ca. 35 minutter Gruppen vil starte med en 

præsentation på ca. 10-15 min, hvorefter der vil være en dialog om rapporten ift. markedsanalysen, 

der varer ca. 20 minutter Alle gruppemedlemmer skal være aktive under dialogen.  

Gruppedialog vedrørende projektledelsesdelen varer ca. 25 minutter Gruppen vil starte med en præ-

sentation på ca. 10-15 min, hvorefter der vil være en dialog om rapporten ift. projektledelsen, der 

varer ca. 10 minutter Alle gruppemedlemmer skal være aktive under dialogen.  

Begge fremlæggelser afholdes samme dag. 

Resultatet fra de to løbende bedømmelsesaktiviteter indgår som løbende bedømmelse og tæller hver 

15% (i alt 30%) af karakteren. 1. interne eksamen tæller 70% af karaktereren. Resultatet fra de lø-

bende bedømmelsesaktiviteter påføres eksamensbeviset. 

Den studerende har ét forsøg til at gennemføre den løbende bedømmelsesaktivitet. Ved udokumen-

teret fravær til den mundtlige del, manglende aflevering af rapport eller aflevering uden reelt ind-

hold tildeles den studerende karakteren -3. Har den studerende dokumenteret fravær ved sygdom, 

barsel og orlov tildeles et nyt prøveforsøg. 

Den mundtlige eksamen: 

Prøven består af et skriftligt tværfagligt beslutningsoplæg, der skal præsenteres individuelt, samt en 

mundtlig eksamen i en tilfældigt trukket case og spørgsmål til pensum. 

Det tværfaglige beslutningsoplæg udarbejdes i en gruppe af 3-4 personer i en periode på 48 timer. 

Beslutningsoplægget udarbejdes på baggrund af udleverede spørgsmål og en udvalgt virksomhed 

samt marked. Det afleverede beslutningsgrundlag skal have et omfang på max. 3 sider ekskl. for-

side, kildeliste og eventuelle bilag. Omfanget af bilag skal begrænses. 

Ved den mundtlige eksamination trækker den studerende en mindre case med tilhørende spørgsmål. 

Efter 30 minutters forberedelse eksamineres den studerende i 25 minutter (inkl. votering) i beslut-

ningsoplæg samt case med tilhørende spørgsmål. 

Forløbet af den mundtlige eksamination er som følger: 

• Præsentation af gruppens beslutningsoplæg, gerne med egne refleksioner (5 minutter) 

• Eksamination i den stillede case og spørgsmål (15-20 minutter) 

 

Orientering om tid og sted for eksamen findes på Studieupdate. 

 

Forudsætninger for at gå til eksamen – deltagelsespligt og aflevering 

For at gå til den mundtlige del af prøven skal indholdet af den skriftlige opgave være redeligt. Op-

gaven skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. 

Det er et forudsætningskrav for at gå til mundtlig eksamen, at man via underskrift bekræfter, dette 

sker rent praktisk ved upload i WISEflow, at man er ansvarlig for projektudarbejdelsen. 
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Bedømmelseskriterier og censurtype 

De løbende bedømmelsesaktiviteter bedømmes særskilt. 

Bedømmelseskriterierne for 1. interne eksamen er identiske med læringsmålene for de obligatoriske 

uddannelseselementer nævnt ovenfor. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 

Karakteren for den individuelle mundtlige eksamen gives som en samlet vurdering af den mundtlige 

præsentation af beslutningsoplægget og eksaminationen i den trukne case. 

Den individuelle mundtlige eksamen og de løbende bedømmelsesaktiviteter bedømmes efter 7-

trinsskalaen. Der gives en samlet karakter, hvor de løbende bedømmelsesaktiviteter hver tæller 15% 

af karakteren, mens den mundtlige eksamen tæller 70% af karakteren. Den mundtlige eksamen skal 

bestås. Karaktererne påføres enkeltvis og vægtet på eksamensbeviset. 

 

 

Ændres til: 

3.3. 1. Interne eksamen, 1. semester – 30 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmål for de 3 nationale fagelementer ”Forretnings-

forståelse”, ”Markedsforståelse” samt ”Markedsanalyse”. Læringsmål fremgår af den nationale del 

af studieordningen.  

 

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 

Prøven omfatter dels to løbende bedømmelsesaktiviteter, dels en individuel mundtlig eksamen. 

Løbende bedømmelse: 

Efter de første 2 uddannelseselementer er der en løbende bedømmelsesaktivitet (A) og igen efter det 

3. uddannelseselement, er der en løbende bedømmelsesaktivitet (B) på 1.semester. 

Løbende bedømmelsesaktivitet A: 

Løbende bedømmelsesaktivitet A består af en skriftlig rapport, udarbejdet i grupper á ca. 4 stude-

rende, på max. 16.800 anslag inkl. mellemrum (8 sider inkl. grafer, men ekskl. forside, indholdsfor-

tegnelse og bilag), en gruppepræsentation der varer ca. 10 minutter., samt en dialog enkeltvis med 

udgangspunkt i den skriftlige rapport, der ligeledes varer 10 minutter.  

Løbende bedømmelsesaktivitet B: 

Løbende bedømmelsesaktivitet B består af en skriftlig rapport, udarbejdet i grupper a 5-6 stude-

rende, på max 21.000 anslag inkl. mellemrum (10 sider inkl. grafer, men ekskl. forside, indholdsfor-

tegnelse og bilag), samt 2 gruppedialoger i henholdsvis markedsanalyse- og projektledelsesdelen.  

Gruppedialog vedrørende markedsanalysedelen varer ca. 35 minutter Gruppen vil starte med en 

præsentation på ca. 10-15 min, hvorefter der vil være en dialog om rapporten ift. markedsanalysen, 

der varer ca. 20 minutter Alle gruppemedlemmer skal være aktive under dialogen.  
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Gruppedialog vedrørende projektledelsesdelen varer ca. 25 minutter Gruppen vil starte med en præ-

sentation på ca. 10-15 min, hvorefter der vil være en dialog om rapporten ift. projektledelsen, der 

varer ca. 10 minutter Alle gruppemedlemmer skal være aktive under dialogen.  

Resultatet fra de to løbende bedømmelsesaktiviteter indgår som løbende bedømmelse og tæller hver 

15% (i alt 30%) af karakteren. 1. interne eksamen tæller 70% af karakteren. Resultatet fra de lø-

bende bedømmelsesaktiviteter påføres eksamensbeviset. 

Den studerende har ét forsøg til at gennemføre den løbende bedømmelsesaktivitet. Ved udokumen-

teret fravær til den mundtlige del, manglende aflevering af rapport eller aflevering uden reelt ind-

hold tildeles den studerende karakteren -3. Har den studerende dokumenteret fravær ved sygdom, 

barsel og orlov tildeles et nyt prøveforsøg. 

Den mundtlige eksamen: 

Prøven består af et skriftligt tværfagligt beslutningsoplæg, der skal præsenteres individuelt, samt en 

mundtlig eksamen i en tilfældigt trukket case og spørgsmål til pensum. 

Det tværfaglige beslutningsoplæg udarbejdes i en gruppe af 3-4 personer i en periode på 48 timer. 

Beslutningsoplægget udarbejdes på baggrund af udleverede spørgsmål og en udvalgt virksomhed 

samt marked. Det afleverede beslutningsgrundlag skal have et omfang på max. 3 sider ekskl. for-

side, kildeliste og eventuelle bilag. Omfanget af bilag skal begrænses. 

Ved den mundtlige eksamination trækker den studerende en mindre case med tilhørende spørgsmål. 

Efter 30 minutters forberedelse eksamineres den studerende i 25 minutter (inkl. votering) i beslut-

ningsoplæg samt case med tilhørende spørgsmål. 

Forløbet af den mundtlige eksamination er som følger: 

• Præsentation af gruppens beslutningsoplæg, gerne med egne refleksioner (5 minutter) 

• Eksamination i den stillede case og spørgsmål (15-20 minutter) 

 

Orientering om tid og sted for eksamen findes på Studieupdate. 

 

Forudsætninger for at gå til eksamen – deltagelsespligt og aflevering 

For at gå til den mundtlige del af prøven skal indholdet af den skriftlige opgave være redeligt. Op-

gaven skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. 

Det er et forudsætningskrav for at gå til mundtlig eksamen, at man via underskrift bekræfter, dette 

sker rent praktisk ved upload i WISEflow, at man er ansvarlig for projektudarbejdelsen. 

 

Bedømmelseskriterier og censurtype 

De løbende bedømmelsesaktiviteter bedømmes særskilt. 

Bedømmelseskriterierne for 1. interne eksamen er identiske med læringsmålene for de obligatoriske 

uddannelseselementer nævnt ovenfor. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 
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Karakteren for den individuelle mundtlige eksamen gives som en samlet vurdering af den mundtlige 

præsentation af beslutningsoplægget og eksaminationen i den trukne case. 

Den individuelle mundtlige eksamen og de løbende bedømmelsesaktiviteter bedømmes efter 7-

trinsskalaen. Der gives en samlet karakter, hvor de løbende bedømmelsesaktiviteter hver tæller 15% 

af karakteren, mens den mundtlige eksamen tæller 70% af karakteren. Den mundtlige eksamen skal 

bestås. Karaktererne påføres enkeltvis og vægtet på eksamensbeviset. 

 


