
Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom 2018-2020 
 
Rettelsesblad indeholder rettelser til praktikrapport 6. interne samt afsluttende opgave 2. eksterne. 
Eksaminerne ændres til følgende: 
 
 
Praktikrapport (6. interne) - 15 ECTS  
Læringsmål for prøven  
 
Læringsmålene fremgår af studieordningens nationaldel.  
 
Prøvens form og tilrettelæggelse  
 
Den studerende skal i praktikperioden fordybe sig i en faglig problemstilling, der som udgangspunkt 
udvælges i samarbejde med praktikvirksomheden, og som skal godkendes af uddannelsesstedet.  
 
Den studerende skal på dette grundlag udarbejde en indledning, problemformulering og en 
metodebeskrivelse og den studerende skal desuden have udarbejdet metoden til indsamling af primær 
data for det afsluttende eksamensprojekt. Dog skal den primære data ikke nødvendigvis være 
indsamlet.  
 
Retningslinjer samt formkrav til den skriftlige rapport  

• Forside  

• Indholdsfortegnelse  

• Indledning  

• Problemformulering  

• Afgrænsning  

• Metodevalg  

• Hovedoverskrifter uden analyseindhold  

• Litteraturliste  

• Evt. Bilag  
 
Den studerende skal desuden udarbejde en logbog over læringsforløbet. Logbogen på 1-2 normalsider 
skal afleveres sammen med den skriftlige rapport, og er en del af bedømmelsen.  
Rapporten skal udarbejdes individuelt.  
 
Den mundtlige prøve  
Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i den studerendes afleverede praktikrapport.  
Den individuelle mundtlige prøve af 30 minutters varighed er fordelt som følger:  

• 5-7 minutters præsentation/uddybning af praktikrapporten  

• 18-20 minutters eksamination  

• 5 minutters votering og tilbagemelding  
 
Bedømmelseskriterier  
Den skriftlige aflevering og mundtlige præsentation bedømmes ud fra en helhedsvurdering.  



Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur.  
 
Fuldførelse af prøven  
Såfremt den studerende ikke opnår en samlet bedømmelse på min. karakteren 02, er eksamen 6. 
interne ikke bestået. Den studerende kan vælge at arbejde videre med den eksisterende rapport eller 
udarbejde en ny rapport.  
Det aftales med uddannelses uddannelsesleder.  
 
Forudsætninger for at gå til prøven  
Følgende forudsætninger gælder for at gå til den mundtlige prøve:  
Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal:  

• opfylde formkravene  

• være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen  
 
Ikke opfyldelse af blot én eller flere af forudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage i 
prøven, og der er brugt et prøveforsøg.  
 
Afviste opgaver  
Indholdet af den skriftlige opgave skal afleveres i overensstemmelse med projektoplægget. Såfremt 
praktikrapporten afvises af uddannelsesinstitutionen (jf. forudsætningerne ovenfor), er der brugt et 
eksamensforsøg. Hvis praktikrapporten afvises, skal den studerende udarbejde en ny praktikrapport. 
Det er i dette tilfælde ikke tilladt at genbruge dele af den oprindelige rapport.  
 
Afsluttende eksamensprojekt (2. eksterne) – 15 ECTS  
 
Læringsmål for prøven  
Læringsmålene fremgår af studieordningens nationaldel.  
Prøveform og tilrettelæggelse  
Prøven består af et projekt og en mundtlig eksamination, og der gives én samlet karakter for prøven.  
 
Retningslinjer samt formkrav til det skriftlige projekt:  
Det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes individuelt eller i grupper på to og maksimalt tre 
studerende.  
Omfanget af et projekt må maksimalt være:  
- Ved 1 studerende: 35 normalsider, dvs. i alt maksimalt 73.500 anslag inkl. mellemrum.  

- Ved 2 studerende: 60 normalsider, dvs. i alt maksimalt 126.000 anslag inkl. mellemrum.  

- Ved 3 studerende: 80 normalsider, dvs. i alt maksimalt 168.000 anslag inkl. mellemrum.  
 
En normalside = 2.100 anslag inkl. mellemrum. Sidetal er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, 
litteraturliste, bilagsliste og bilag, som derfor ikke tæller med i det anførte maksimale antal anslag og 
er uden for bedømmelse. Hvis to eller tre studerende skriver sammen, skal problemformuleringen og 
opgavebesvarelsen give en grundigere og dybere behandling af emnet. I besvarelsen skal der både 
indgå afsnit, der er skrevet individuelt, og afsnit, der er skrevet fælles.  
 
Det individuelle skal være ét eller flere af opgavens afsnit, som udarbejdes af hver enkelt studerende i 
gruppen med angivelse af navn. Det skal tilstræbes, at de individuelle dele har samme længde.  
Det fælles skal som minimum være:  



• Indledning  

• Afsnit med problemformulering  

• Afgrænsning og metode  

• Afsnit med konklusion  

• Afsnit med afslutning/perspektivering  
 
Det skal tydeligt angives, hvilke afsnit der er fælles, og hvilke afsnit der er individuelle med angivelse 
af, hvem der har skrevet hvilke afsnit.  
Det er tilladt, at flere end de ovenfor nævnte afsnit er fælles, men de fælles afsnit må maksimalt 
udgøre halvdelen af opgaven.  
 
Formkrav til det skriftlige projekt  

• Forside  

• Indholdsfortegnelse  

• Indledning  

• Problemformulering  

• Afgrænsning  

• Metode  

• Analyse  

• Løsningsforslag  

• Konklusion  

• Litteraturliste  

• Bilag  
 
Endvidere skal retningslinjer for udarbejdelse af projektrapporter (formkrav) følges.  
 
Den mundtlige prøve  
Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i den studerendes afleverede eksamensprojekt. 
Eksaminationen i eksamensprojektet er individuel og af 45 minutters varighed inkl. votering, heraf:  

• 10 minutters præsentation  

• 25 minutters eksamination  

• 10 minutters votering  
 
Bedømmelseskriterier  
Der gives én samlet karakter. Det skriftlige oplæg vægter 70% og den mundtlige eksamination vægter 
30%. Den studerende får oplyst den samlede karakter.  
Stavning og formuleringsevne indgår som en del af bedømmelsen vægtet med 10% af de 70%, der 
vedrører den skriftlige del. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt 
stave- og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik 
funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i 
bedømmelsen. Ansøgningen stiles til lederen for uddannelsen og sendes til uddannelsen senest fire 
uger før prøvens afvikling.  
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og der er ekstern censur.  



Fuldførelse af prøven  
Såfremt et afsluttende eksamensprojekt ikke har opnået karakteren 02 eller derover, er det ikke 
bestået, og der er brugt et prøveforsøg.  
Såfremt den studerende ikke opnår en samlet bedømmelse på min. karakteren 02, skal den 
studerende udarbejde et nyt afsluttende eksamensprojekt for at blive indstillet til reeksamen i 2. 
eksterne. Det er tilladt at genbruge dele fra det tidligere afleverede og ikke-beståede 
eksamensprojekt. 
  
 
Forudsætninger for at gå til prøven  
Følgende forudsætninger gælder for at gå til den mundtlige prøve:  
Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal:  

• opfylde formkravene  

• være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen på fronter  
 



Det er en forudsætning for deltagelse i den individuelle mundtlige prøve, at den studerende bekræfter, 
at vedkommende er ansvarlig for projektudarbejdelsen. Aflevering i akademiets systemer gælder i den 
henseende som den studerendes underskrift.  
Ikke opfyldelse af blot én eller flere af forudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage i 
prøven, og der er brugt et prøveforsøg.  
Prøven i det afsluttende eksamensprojekt (2. eksterne) kan først finde sted, efter prøven i 
praktikrapporten samt uddannelsens øvrige prøver er bestået.  
 
 
Fuldførelse af prøve  
Generelt for prøverne på uddannelsen gælder nedenstående i forhold til, hvornår en eksamen er 
fuldført eller der er brugt et eksamensforsøg. Såfremt der er afvigelser, vil det fremgå af den enkelte 
beskrivelse af prøven.  
 
Ikke bestået eksamen  
Såfremt den studerende til eksamen ikke har opnået karakteren 02 eller derover, er eksamen ikke 
bestået, og der er brugt et prøveforsøg.  
Hvis eksamen består af en skriftlig og en mundtlig del, har den studerende mulighed for, såfremt hele 
eksamensprojektet er udarbejdet af en studerende og ikke bestås, at arbejde videre på det 
eksisterende projekt eller udarbejde et nyt projekt. Det aftales med uddannelses uddannelsesleder.  
Er der tale om en studerende, der har deltaget i et gruppeprojekt, og som ikke opnår karakteren 02 
eller derover, kan den studerende skrive de afsnit om, som den studerende har udarbejdet af det 
fælles projekt, såfremt det er individualiseret. Den studerende kan også skrive et nyt projekt, hvor 
reglerne for individuelt udarbejdede projekter gælder.  
 
Ikke afleveret projekt/skriftlig besvarelse  
Såfremt den studerende ikke har afleveret sit eksamensprojekt eller skriftlige besvarelse efter 
anvisninger i projektoplæg, er der brugt et prøveforsøg.  
Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at aflevere eksamensprojektet eller den 
skriftlige besvarelse på grund af dokumenteret sygdom eller ved barsel.  
 

Den studerende kan i helt særlige tilfælde søge om dispensation for udsættelse af eksamen senest 4 
uger før planlagt prøveafholdelse. Dispensationen skal være velbegrundet og afleveres til 
studiesekretæren. De behandles af uddannelseschefen.  
 
Ikke deltaget i eksamen/eksamination  
Såfremt den studerende har afleveret sit eksamensprojekt eller skriftlige besvarelse, men ikke har 
deltaget i den mundtlige eksamination, er der brugt et prøveforsøg.  
Hvis udeblivelse fra en mundtlig/skriftlig eksamination skyldes sygdom og det, for den studerendes 
egen regning, dokumenteres med læreerklæring senest 8 dage efter prøveafholdelsen, vil der ikke 
være brugt et prøveforsøg.  
Der vil hurtigst muligt blive planlagt en ny mundtlig eksamination for den studerende, hvor den 
studerende vil blive eksamineret i det allerede afleverede projekt.  
 
Afholdelse af syge- og omprøve  
De konkrete frister fremgår af den enkelte prøvebeskrivelse.  



Orientering om tid og sted for syge- og omprøver findes på Fronter. Tidspunktet kan være identisk 
med næste ordinære tidspunkt. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår syge- og omprøve 
afholdes.  
 
Sygeprøve/eksamen  
Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at deltage i eksamen vil det som hovedregel tælle som 1 
eksamensforsøg. Hvis du vil undgå at bruge et af dine eksamensforsøg opfordres du til at indhente en 
lægeerklæring, hvori din læge vurderer, at du grundet sygdom ikke har været i stand til at gennemføre 
eksamen.  
Hvis en studerende på grund af dokumenteret sygdom er forhindret i at deltage i en prøve, vil der blive 
afholdt en sygeprøve/eksamen snarest muligt.  
Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring, der skal være uddannelsens studiesekretær i hænde 
senest 8 dage efter prøvens afholdelse. Bliver en studerende syg under afvikling af prøven/ekamen, 
skal det dokumenteres med læreerklæring at vedkommende har været syg på dagen for 
prøven/eksamen.  
Såfremt dokumentation via lægeerklæring, der dokumenterer at den studerende ikke har været i stand 
til at gennemføre prøven/eksamen grundet sygdom, vil eksamen ikke tælle som et brugt 
prøve/eksamensforsøg.  
Hvis lægeerklæring ikke kan dokumentere dette eller ikke afleveres til uddannelsens studiesekretær 
inden for tidsfristen, vil prøven/eksamen tælle som et eksamensforsøg.  
omprøve/eksamen  
Hvis en studerende ikke er fremmødt til, eller har bestået en prøve/eksamen, er den studerende 

automatisk tilmeldt den førstkommende omprøve/eksamen, såfremt der er ikke er benyttet 3 

eksamensforsøg til den pågældende eksamen. Omprøven/eksamen kan være identisk med næste 

ordinære eksamen og afvikles på sammen med den. 


