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Rettelse til punkt 6. Prøver og eksamen på uddannelsen 

6. Prøver og eksamen på uddannelsen 

 

Rettelse til punkt 6.3.1 – 2. interne eksamen. Rettes til nedenstående:  

 

6.3.1 Privatøkonomisk Rådgivning, Salg og rådgivning samt Digital kommunikation 

(2. interne) – 22,5 ECTS 

Læringsmål for prøven 

Læringsmålene for 2. interne udgøres af læringsmålene fra det nationale fagelement 

Privatøkonomisk Rådgivning (10 ECTS) se nationaldelen af studieordningen, samt de lokale 

fagelementer Salg og rådgivning (7,5 ECTS) samt Digital Kommunikation (5 ECTS), se denne 

institutionsdel af studieordningen.  

Prøveform og tilrettelæggelse 

Prøven består af to elementer: En løbende bedømmelsesaktiviteter samt en individuel, mundtlig 

prøve. 

1. element: Løbende bedømmelsesaktiviteter 

Den løbende bedømmelsesaktivitet udgøres af en aktivitet i løbet af 2. semester, der afvikles som en 

individuel prøve, der vægtes med 20% af den samlede karakter for prøven: 

 

Løbende bedømmelse: Privat økonomisk rådgivning, salg og rådgivning samt digital 

kommunikation 

 

2. element: Mundtlig prøve 

Prøven afvikles som en 30 minutters individuel mundtlig prøve inkl. votering i læringsmålene for 

fagelementerne: Finansielle markeder og rådgivning I-II, Salg II samt Digital Kommunikation.  

Der gives 120 minutters forberedelsestid forud for den mundtlige prøve. Forberedelsestiden tager 

udgangspunkt i en case, som den studerende udtrækker ved forberedelsestidens begyndelse.  

Den mundtlige prøve omfatter et rollespil efterfulgt af eksamination. 

 

Prøven: 

Afvikles som en rådgivningssamtale. Rådgivningssituationen tager udgangspunkt i, at den 

studerende repræsenterer en finansiel virksomhed og eksaminator repræsenterer kunden.  
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Bedømmelseskriterier 

Den løbende bedømmelsesaktivitet tæller 20 % af den samlede karakter for 2. interne, og den 

mundtlige prøve indgår med en vægtning på 80% i den endelige karakter for 2. interne.  

På eksamensbeviset fremgår den samlede karakter for 2. interne. 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-trinsskalaen, og der er intern censur. 

 

 


