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Eksamen forretningsudvikling (25 ECTS) (ekstern eksamen) i den institutionsspecifikke del af 
studieordningen ÆNDRES TIL: 
 
Eksamen forretningsudvikling (25 ECTS) (ekstern eksamen)  
 
Eksamenen har til formål at dokumentere den studerendes evne til i grupper at anvende teorien 
fra temaet forretningsudvikling til udarbejdelse af en forretningsplan for en selvvalgt virksomhed.  
 
Prøven er en mundtlig prøve med udgangspunkt i en udarbejdet forretningsplan.  
 
1) den skriftlige besvarelse – gruppeforretningsplan, som udgør den skriftlige del af prøven;  
2) gruppepræsentation af forretningsplanen (uden diskussion);  
3) individuel forsvar og diskussion af forretningsplanen  
 
Formkrav  
1) Skriftlig besvarelse – en forretningsplan  
Der skal udarbejdes og afleveres én skriftlig besvarelse – en forretningsplan. Den skriftlige 
besvarelse, som udgør den skriftlige del af prøven, skal minimum leve op til følgende krav:  
- Forretningsplanen udarbejdes i grupper af 3-5 studerende 
- På forretningsplanens forside skal følgende oplysninger anføres: studerendes navne, hold og 
antal anslag inkl. mellemrum og fodnoter;  
- Forretningsplanen udarbejdes på dansk ud fra en grundstruktur, som er præsenteret inden 
prøven;  
- Forretningsideen godkendes af den primære vejleder på tema 4 
- Forretningsplanen må maksimalt have et omfang på 20 normalsider (maks. 48.000 anslag inkl. 
mellemrum og fodnoter). Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i 
det krævede antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. En normalside er 2.400 anslag inkl. 
mellemrum og fodnoter.  
 
2) Gruppepræsentation af forretningsplanen (uden diskussion)  
Præsentation af forretningsplanen skal minimum leve op til følgende krav:  
- Præsentation af forretningsplanen skal foregå i grupper. Der afsættes fem minutter per 
gruppemedlem;  
- Der er ingen krav til præsentationsformen.  
 
3) Individuelt forsvar og diskussion af forretningsplanen  
Forsvar og diskussion af forretningsplanen skal minimum leve op til følgende krav:  
- Forsvar og diskussion skal foregå individuelt;  
- Forsvar og diskussion må maksimalt vare 20 minutter.  
 
 
Bedømmelseskriterier  



Der gives én samlet karakter ud fra den skriftlige og de mundtlige præstationer med baggrund i en 
helhedsvurdering.  
 
Konsekvenser, hvis eksamen ikke bestås:  
Den/de studerende, som ikke består prøven skal deltage på ny i et projekt. Akademiet danner her 
en eller flere grupper, som vil bestå af de studerende, som ikke har bestået eksamen i 
forretningsudvikling.  


