
Rettelsesbladet til punkt 6.2.7 

Rettes til nedenstående: 

 

6.2.7 Makroøkonomi, Erhvervsøkonomi del 3, Erhvervs- og finansjura del 3 samt Intern og ekstern 
analyse (5. interne) – 15 ECTS  
 
Læringsmål for prøven  
Læringsmålene for 5. interne udgøres af læringsmålene fra det lokale fagelement Intern og ekstern 
analyse (2,5 ECTS) samt det nationale fagelementer Makroøkonomi (5 ECTS) samt nedenstående 
læringsmål for følgende nationale fagelementer, Erhvervs- og finansjura, del 3, (2,5 ECTS), 
Erhvervsøkonomi, del 3, (5 ECTS)  
 
Læringsmål Erhvervsøkonomi del 3:  
Færdigheder  
Den studerende:  

 kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for erhvervsøkonomi 
til kunder, samarbejdspartnere og brugere.  

 
Kompetencer  
Den studerende:  

 kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for 
erhvervsøkonomi i relation til erhvervet.  

 
Læringsmål Erhvervsjura del 3:  
Færdigheder  
Den studerende:  

 kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for erhvervs- og 
finansjura til kunder, samarbejdspartnere og brugere.  

 
Kompetencer  
Den studerende:  

 kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for 
erhvervs- og finansjura i relation til erhvervet.  

 
Prøveform og tilrettelæggelse  
 
Prøven består af tre elementer: tre løbende bedømmelsesaktiviteter, en skriftlig eksamen i 
Makrokøkonomi, samt et gruppeprojekt med en mundtlig eksamen.  
 
De tre løbende bedømmelsesaktiviteter samt den mundtlige eksamen prøver udgør samlet prøven 5. 
interne.  
 
I løbet af 3. semester, er der i alt 3 aktiviteter, som indgår som en del af den endelige 
eksamenskarakter. I det følgende beskrives disse aktiviteter som ”løbende bedømmelsesaktiviteter”.  
 



1. element: Løbende bedømmelsesaktiviteter  
1. element udgøres af 3 løbende bedømmelsesaktiviteter, der afvikles som individuelle prøver, der 
hver vægtes med 10 % (i alt 30%) i den samlede karakter.  

 Løbende bedømmelse 1: Erhvervs- og finansjura del 3  

 Løbende bedømmelse 2: Makroøkonomi  

 Løbende bedømmelse 3: Erhvervsøkonomi del 3 samt intern og ekstern analyse  
 
2. element: Skriftlige prøve  
2. element udgøres af en skriftlig prøver, med en varighed på 2 timer.  
Skriftlig prøve: Makroøkonomi  
 
3. element: Mundtlig eksamen  
De studerende får i løbet af 3. semester, udleveret et caseoplæg og de udarbejder herefter i grupper af 
3-5 studerende et gruppeprojekt, som skal afleveres medio/ultimo november. Tidspunktet vil fremgå 
af aktivitetsplanen.  
Gruppeprojektet vil dække de 3 fagelementer; Erhvervsøkonomi, Intern ekstern analyse og Erhvervs- 
og Finansjura. Gruppeprojektet skal ikke individualiseres.  
Projektet har et omfang af 15 normalsider (normalside = 2.100 anslag inkl. mellemrum. Sidetal er 
eksklusiv forside, indholdsfortegnelse litteraturliste, bilagsliste og bilag, som derfor ikke tæller med i 
det anførte antal maksimale anslag og som dermed er uden for bedømmelse).  
Retningslinjer for udarbejdelse af projektrapporter (formkrav) skal følges ligesom projektet skal 
afleveres rettidigt.  
Den skriftlige aflevering (gruppeprojektet) bliver ikke bedømt og indgår ikke i den endelige karakter, 
men er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve.  
Individuel mundtlig prøve af 30 minutters varighed inkl. votering. Der er ingen forberedelsestid knyttet 
til prøven, da denne tager udgangspunkt i gruppeprojektet, der er udarbejdet og afleveret forud for 
afvikling af den mundtlige prøve.  
 
 
Den mundtlig afprøvning fordeles tidsmæssigt, som følger:  
- Ca. 5 minutters præsentation af gruppeprojektet  

- Ca. 20 minutter til besvarelse af spørgsmål i relation til projektet inden for fagenes læringsmål  

- Ca. 5 minutter til votering og tilbagemelding  
 
Fuldførelse af løbende bedømmelsesaktiviteter  
Den studerende har ét forsøg til at gennemføre de løbende bedømmelsesaktiviteter. Ved 
udokumenteret fravær eller aflevering uden indhold tildeles den studerende karakteren -3 for den 
løbende bedømmelsesaktiviteter.  
Har den studerende dokumenteret fravær ved sygdom, barsel og orlov tildeles et nyt prøveforsøg.  
Forudsætninger for at gå til prøven  
Ingen.  
 
 
Bedømmelseskriterier for 5. interne  
De løbende bedømmelser tæller samlet 30 % af den samlede karakter for 5. interne eksamen. Andet 
del element skriftlig prøve tæller 23 % af den samlende karakter for 5. interne. Tredje del element 



tæller 47 % af den samlende karakter. Tredje del element vurderes ud fra en helhedsbetragtning af de 
pågældende fagelementer.  
De individuelle prøver skal bestås enkeltvist. Hvis en individuel skriftlig prøve ikke bestås med 
minimum karakteren 02, skal den studerende til omprøve i den delprøve, der ikke er bestået.  
På eksamensbeviset vil fremgå både delkaraktererne fra de enkelte elementer samt den samlede 
karakter.  
Den samlede karakter rundes op, såfremt gennemsnittet ligger minimum midt imellem to karakterer. 
Der rundes ikke op, hvis gennemsnittet ligger under 2,0.  
Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen og der er intern censur. 

 


