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Rettelsesblad til studieordning for Financial Controller 

Rettelsesblad til studieordningens del 2, lokaldel med ikrafttrædelse d. 15.08.2018 

Rettet d. 4. december 2018 af uddannelsesleder Dorthe Jørgensen. 

 

Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for lokaldelen af studieordningen per august 2018 gælder for studerende med 

studiestart per 15.08.2018 og har virkning for alle studerende, som er optaget på uddannelsen den 

nævnte dato eller senere. 

 

Ændringer til studieordningens lokaldel 

Ændringerne vedrører afsnit 3.6, beskrivelse af 1. eksterne prøve i Erhvervsøkonomi, 

samfundsøkonomi og erhvervsjura (35 ECTS) på 2. semester. Ændringerne vedrører en lempelse af 

forudsætninger for deltagelse i denne eksamen. 

Disse ændringer medfører desuden en ændring af deltagelsespligten i afsnit 13. 

 

Oprindelig formulering: 

3.6. Erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi og erhvervsjura (1. eksterne), 2. semester – 35 

ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for 1. eksterne er identiske med læringsmålene for de nationale fagelementer 

”Erhvervsøkonomi” (15 ECTS), ”Samfundsøkonomi” (10 ECTS) samt ”Erhvervsjura” (10 ECTS). 

Læringsmålene for de enkelte fagelementer fremgår af den nationale studieordning.  

 

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 

Prøven består af 3 delprøver: 

 Delprøve i erhvervsøkonomi: Individuel, skriftlig prøve med en varighed på 3 timer 

 Delprøve i samfundsøkonomi: Individuel, skriftlig prøve med en varighed på 2 timer 

 Delprøve i erhvervsjura: Individuel, skriftlig prøve med en varighed på 2 timer. 

 

Forudsætninger for at gå til eksamen – deltagelsespligt og aflevering 

Den studerende skal på 2. semester aflevere 2 afleveringsopgaver i hvert af fagene; Erhvervsøkonomi, 

samfundsøkonomi og erhvervsjura (dvs. 6 opgaver i alt). 

De skriftlige afleveringsopgaver skal:  

 opfylde formkravene (se Studieupdate) 

 være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen på Studieupdate 

 have et redeligt indhold  
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Ikke opfyldelse af blot én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i 

prøven, og der er brugt et prøveforsøg. 

 

Bedømmelseskriterier og censurtype 

Delprøverne bedømmes individuelt, men skal bestås samlet. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, 

og der er ekstern censur. 

 

Fuldførelse af prøven 

Delprøverne bedømmes individuelt, men skal bestås samlet. Delprøverne vægtes afhængigt af antal 

ECTS. Der oplyses delkarakterer, som påføres eksamensbeviset sammen med den samlede karakter 

for prøven.  

Eksamen er fuldført, når det vægtede gennemsnit er 02 eller derover. Ved beregning af det vægtede 

gennemsnit kan der ikke rundes op, hvis gennemsnittet er under 02, dvs. gennemsnittet ved beregning 

skal give mindst 02. 

 

Hvis den studerende ikke består prøven, skal den studerende til reeksamen i det eller de fag, hvor den 

studerende ikke har opnået en karakter på mindst 02. Karakterer, der i de ordinære prøver minimum 

er 02, overføres til reeksamen. 

 

samt 

 

13. Regler om den studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet 

For at uddannelsens læringsmål og -udbytte kan opnås og undervisningsformerne kan fungere, er 

der nedenfor præciseret hvilke studieelementer, hvor der er deltagelsespligt for de studerende i form 

af  

 aflevering/fremlæggelse af opgaver/projekter   

 mødepligt i form af fysisk tilstedeværelse 

 

DELTAGELSESPLIGTEN PÅ FINANCIAL CONTROLLER-STUDIET OMFATTER: 

 Mødepligt ved eksterne foredrag samt virksomhedsbesøg.  

 Mødepligt ved mundtlig fremlæggelse i forbindelse med projekter.  

 

Såfremt den studerende er forhindret i at møde op f.eks. pga. sygdom, skal den studerende meddele 

dette til underviser samt studieadministrationen. 

1. SEMESTER 

 

 Studietur København 

 Afleveringsopgaver  

 Erhvervsøkonomi – 1 afleveringsopgave 

 Samfundsøkonomi – 1 afleveringsopgave 

 Erhvervsjura – 1 afleveringsopgave 
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 Deltagelsespligt ved projekterne A, B og C 

2. SEMESTER 

 

 Afleveringsopgaver  

 Erhvervsøkonomi – 2 afleveringsopgave 

 Samfundsøkonomi – 2 afleveringsopgaver 

 Erhvervsjura – 2 afleveringsopgaver 

 Ekstern regnskab – 1 afleveringsopgave 

 Skatte- og momsret – 1 afleveringsopgave 

 Deltagelsespligt ved projekt D 

 Deltagelsespligt ved prøveeksamenerne på semesteret  

3. SEMESTER  Afleveringsopgaver 

 Valgfag – 1 afleveringsopgave 

 Udvidet økonomistyring – 1 afleveringsopgave 

 Deltagelsespligt ved projekt E 

 Deltagelsespligt ved prøveeksamenerne i: 

 Controlling og revision samt Udvidet eksternt regnskab 

 Udvidet økonomistyring samt Virksomhedens Strategiske Styring 

 

Uddannelsen griber ind med hjælp og vejledning så tidligt som muligt, hvis en studerende ikke 

overholder sin deltagelsespligt. 

Deltagelsespligt og eventuel mødepligt, der er forudsætningskrav for at deltage i prøver, fremgår 

under beskrivelsen af den enkelte prøve. 

 

Ændres til: 

 

3.6. Erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi og erhvervsjura (1. eksterne), 2. semester – 35 

ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for 1. eksterne er identiske med læringsmålene for de nationale fagelementer 

”Erhvervsøkonomi” (15 ECTS), ”Samfundsøkonomi” (10 ECTS) samt ”Erhvervsjura” (10 ECTS). 

Læringsmålene for de enkelte fagelementer fremgår af den nationale studieordning.  

 

Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav 

Prøven består af 3 delprøver: 

 Delprøve i erhvervsøkonomi: Individuel, skriftlig prøve med en varighed på 3 timer 

 Delprøve i samfundsøkonomi: Individuel, skriftlig prøve med en varighed på 2 timer 

 Delprøve i erhvervsjura: Individuel, skriftlig prøve med en varighed på 2 timer. 

 

Forudsætninger for at gå til eksamen – deltagelsespligt og aflevering 

Ingen. 
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Bedømmelseskriterier og censurtype 

Delprøverne bedømmes individuelt, men skal bestås samlet. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, 

og der er ekstern censur. 

 

Fuldførelse af prøven 

Delprøverne bedømmes individuelt, men skal bestås samlet. Delprøverne vægtes afhængigt af antal 

ECTS. Der oplyses delkarakterer, som påføres eksamensbeviset sammen med den samlede karakter 

for prøven.  

Eksamen er fuldført, når det vægtede gennemsnit er 02 eller derover. Ved beregning af det vægtede 

gennemsnit kan der ikke rundes op, hvis gennemsnittet er under 02, dvs. gennemsnittet ved beregning 

skal give mindst 02. 

 

Hvis den studerende ikke består prøven, skal den studerende til reeksamen i det eller de fag, hvor den 

studerende ikke har opnået en karakter på mindst 02. Karakterer, der i de ordinære prøver minimum 

er 02, overføres til reeksamen. 

 

samt 

 

13. Regler om den studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet 

For at uddannelsens læringsmål og -udbytte kan opnås og undervisningsformerne kan fungere, er 

der nedenfor præciseret hvilke studieelementer, hvor der er deltagelsespligt for de studerende i form 

af  

 aflevering/fremlæggelse af opgaver/projekter   

 mødepligt i form af fysisk tilstedeværelse 

 

DELTAGELSESPLIGTEN PÅ FINANCIAL CONTROLLER-STUDIET OMFATTER: 

 Mødepligt ved eksterne foredrag samt virksomhedsbesøg.  

 Mødepligt ved mundtlig fremlæggelse i forbindelse med projekter.  

 

Såfremt den studerende er forhindret i at møde op f.eks. pga. sygdom, skal den studerende meddele 

dette til underviser samt studieadministrationen. 

1. SEMESTER 

 

 Studietur København 

 Afleveringsopgaver  

 Erhvervsøkonomi – 1 afleveringsopgave 

 Samfundsøkonomi – 1 afleveringsopgave 

 Erhvervsjura – 1 afleveringsopgave 

 Deltagelsespligt ved projekterne A, B og C 

2. SEMESTER  Afleveringsopgaver  

 Ekstern regnskab – 1 afleveringsopgave 
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  Skatte- og momsret – 1 afleveringsopgave 

 Deltagelsespligt ved projekt D 

 Deltagelsespligt ved prøveeksamenerne på semesteret  

3. SEMESTER  Afleveringsopgaver 

 Valgfag – 1 afleveringsopgave 

 Udvidet økonomistyring – 1 afleveringsopgave 

 Deltagelsespligt ved projekt E 

 Deltagelsespligt ved prøveeksamenerne i: 

 Controlling og revision samt Udvidet eksternt regnskab 

 Udvidet økonomistyring samt Virksomhedens Strategiske Styring 

 

Uddannelsen griber ind med hjælp og vejledning så tidligt som muligt, hvis en studerende ikke 

overholder sin deltagelsespligt. 

Deltagelsespligt og eventuel mødepligt, der er forudsætningskrav for at deltage i prøver, fremgår 

under beskrivelsen af den enkelte prøve. 

 


