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Rettelsesblad til studieordningens institutionsdel 2018 for 

Professionsbachelor i international handel og markedsføring 

Professionsbachelor i international handel og markedsføring 

Rettet d. 8. januar 2019. 

 

Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for institutionsdelen af studieordningen 2018 gælder for studerende med 

studiestart pr. 15. august 2018 og har virkning for alle studerende, som optages på uddannelsen den 

nævnte dato eller senere.  

Ændringer til studieordningens institutionsdel 2018 

Vedr. afsnit 3.6. Lokalt fagelement a - fordybelsesspor 2. semester, 10 ECTS 

 

Oprindelig formulering: 

3.6. Lokalt fagelement a - fordybelsesspor 2. semester, 10 ECTS 

Læringsmål for prøven  

Læringsmålene for hvert af de udbudte fordybelsesspor på 2. semester fremgår af studieordningens 

del III: Fordybelsesspor.  

 

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav  

Der afvikles en 30 minutters individuel mundtlig eksamen med 30 minutters individuel 

forberedelsestid. Den studerende testes i fordybelsessporets læringsmål. Eksaminationstiden 

fordeles ligeligt mellem eksaminationen i den skriftlige grupperapport og et fagspørgsmål trukket 

forud for eksaminationen. Forberedelsestiden bruges til forberedelse af eksaminationen i 

fagspørgsmålet.  

 

Forudsætninger for at gå til eksamen– deltagelsespligt og aflevering  

Det er et forudsætningskrav for at gå til mundtlig eksamen, at den studerede har afleveret skriftlig 

grupperapport.  

 

Bedømmelseskriterier og censurtype  

Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene som fremgår af 

studieordningens del III. Eksamen bedømmes med intern censur og der gives karakter efter 7-

trinsskalaen. 
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Ændres til:  

3.6. Lokalt fagelement a - fordybelsesspor 2. semester, 10 ECTS 

Læringsmål for prøven  

Læringsmålene for hvert af de udbudte fordybelsesspor på 2. semester fremgår af studieordningens 

del III: Fordybelsesspor.  

 

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav  

Eksamen er en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i en grupperapport.  

  

Formkrav til gruppeprojekt 

Grupperapporten skal være på 5 sider svarende til maks. 10.500 anslag eksklusiv bilagsmateriale. 

Grupperapporten udarbejdet i grupper med 5-6 studerende. Gruppeprojektet skal ikke 

individualiseres. 

 

Den mundtlige prøve 

Den individuelle mundtlige eksamen har en omfang af 30 minutter, inkl. votering, og foregår som 

følger: 

- Den studerende præsenterer gruppens løsning: 5-7 minutter 

- Diskussion med eksaminator og censor af såvel gruppens løsning som de individuelle 

perspektiver med udgangspunkt i projektet samt læringsmålene: 18-20 minutter.  

- Votering: ca. 5 minutter. 

 

Forudsætninger for at gå til eksamen– deltagelsespligt og aflevering  

Det er et forudsætningskrav for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerede har deltaget i 

gruppearbejdet og afleveret den skriftlige grupperapport.  

 

Bedømmelseskriterier og censurtype  

Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene som fremgår af 

studieordningens del III. Eksamen bedømmes med intern censur, og der gives en individuel karakter 

efter 7-trinsskalaen på baggrund af en helhedsvurdering af den skriftlige og mundtlige præstation.  

 

 

Godkendelse 

Rettelsesbladet er vedtaget og godkendt af Erhvervsakademi Aarhus den 8. januar 2019.  

Dorthe Bohlbro, uddannelsesleder. 


