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Erhvervskunderådgivning (2. interne) ændres til ekstern prøve (2. eksterne prøve)
Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve af 30 minutters varighed inkl. votering.
Casen udarbejdes på landsplan og er fælles på alle skoler.
Den studerende får minimum 5 døgn til at forberede en tværfaglig case.
På eksaminationsdagen gives den studerende 60 minutters forberedelsestid.

Faglig prøve - 3. interne ændres til 2. interne prøve
I slutningen af 3. semester afholdes en 2 timers skriftlig prøve i global økonomi og en 2 timers
skriftlig prøve i erhvervsjura.
Hvert fag indgår i den samlede karakter med vægten 50 %. Det gives en samlet karakter.

Specialeeksamen - 4. interne ændres til 3. interne prøve
Uddannelsesinstitutionen bedømmer den studerendes udbytte af specialeforløbet ved en mundtlig
intern prøve af 30 minutters varighed med udgangspunkt i den skriftlige rapport. Der gives én
samlet karakter efter 7-trins skalaen.
Den mundtlige prøve evaluerer:


den studerendes evne til at analysere og vurdere den valgte problemstilling med
udgangspunkt i den udarbejdede rapport



den studerendes refleksion over og opnåelse af de læringsmål for faglig og personlig
udvikling under praktikforløbet, som er opstillet i praktikaftalen.

Det afsluttende eksamensprojekt (3. eksterne )
Varigheden på den mundtlige eksamination ændres fra 60. min. til 45. min.

Formalia
2. eksterne, erhvervskunderådgivning
på finansøkonomuddannelsen
Formalia er gældende på landsplan

2. eksterne – erhvervskunderådgivning
Individuel mundtlig eksamen baseret på en case.
Eksamensform

Hverken akademiet eller underviserne må besvare spørgsmål vedrørende
casen.

Udlevering af
opgave

Casen vil blive oploadet/udleveret minimum 5 dage inden eksamen.

Varighed

60 minutters forberedelse på dagen
30 minutters eksamination

Hjælpemidler

Alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler er tilladte.
Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under forberedelsen.

Formål og
indhold

Formålet med eksamen er at teste den studerende tværfagligt i
læringsmålene for 3. semester i følgende fag:
 Erhvervsøkonomi
 Finansielle virksomheder og markeder
 Markedsføring
 Ledelse og kommunikation
 Kunde- og samarbejdsrelationer

På eksamensdagen trækker den studerende et spørgsmål, der tager afsæt
i casen. Spørgsmålet kan indeholde flere delspørgsmål inden for de
ovenfor nævnte fag.

Eksamination

Eksaminationen er individuel og varer 30 minutter pr. studerende inkl.
votering.
De 60 minutter vil typisk forløbe som følger:
 Den studerende præsenterer sin løsning. I visse spørgsmål kan dette
være i form af et rollespil.
 Karaktergivning

