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1. Indledning
Dette katalog for eksaminer og prøver er et supplement til den gældende studieordning for
Professionsbachelor innovation og entreprenørship. med studiestart sommer 2017 på Erhvervsakademiet
Lillebælt.
Du kan i dette katalog findes beskrivelser af:
-

Studiestartsprøve i videnskabsteori og metode

-

alle uddannelsens eksaminer, herunder

-

o

eksamensform

o

indhold

o

adgangskrav

o

bedømmelsesform

oversigt over obligatoriske læringsaktiviteter, hvis det anvendes på uddannelsen

For alle generelle eksamensregler henvises til Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne ved
Erhvervsakademiet Lillebælt som ligger på eal.dk og til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede
videregående uddannelser. BEK nr 1046 af 30/06/2016: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede
videregående uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183396

2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre
De studerende udprøves i uddannelseselementerne gennem et antal prøver.
Skematisk fremstilling af sammenhæng mellem prøver, uddannelsens bestanddele og deres tidsmæssige
placering
Semester

Eksamen

1. semester

Studiestartsprøve

1. semester

“Innovationsplan” - eksamen
(intern)
“Forretningsmodel / Vækst
initiativer” eksamen
(ekstern)
Valgfagseksamen (intern)

Alle på 1. semester

Praktik eksamen
Bachelorprojekt eksamen

Praktik rapport
Bachelor eksamen

2. semester

3. semester

Kerneområde/Obligatorisk
læringselement
Videnskabsteori og
metode

Alle på 2. semester

Valgfag

Anføres på
eksamensbevis
bestå / ikke
bestået og en
vejledende
karakter
En individuel
karakter
En individuel
karakter
En individuel
karakter
En samlet karakter
En individuel
karakter
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3. Beskrivelse af studiestartsprøven
Erhvervsakademiet Lillebælt afvikler studiestartsprøve på Professionsbachelor i innovation og
entreprenørship. Den studerende skal bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen, jf.
eksamensbekendtgørelsen § 10.
Studiestartsprøven
Tidsmæssig placering:
13/10/17

12:00

23-24-25 Oktober 08:00-16:00

STUDIESTARTS PRØVEN: offentliggøres på wiseflow
STUDIESTARTS EKSAMEN: mundtligt forsvar

Form:
Studiestartsprøven består af følgende aktiviteter, som den studerende skal gennemføre:
Studiestartsprøven består af følgende:
- Mundtlig eksamen baseret på fagets filosofi for videnskab og metode
Beskrivelse af eksamensform:
Mundtlig eksamen
Den studerende har to forsøg til at gennemføres studiestartsprøven.
Bedømmelse:
Godkendt/ikke godkendt. Resultatet meddeles umiddelbart efter aktiviteterne er gennemført.
Adgangsgrundlang: Intet
Konsekvenser af manglende beståelse: Er prøven ikke godkendt i første forsøg, har den studerende
mulighed for at bruge et andet forsøg.
Gennemføres studiestartsprøven ikke i andet forsøg, kan den studerende ikke fortsætte på uddannelsen
og udmeldes, jf. eksamensbekendtgørelsens § 10 og adgangsbekendtgørelsens §37 stk. 1 3. punkt.
Særligt for studiestartsprøven: Studiestartsprøven er ikke omfattet af reglerne om klager over prøver,
jf. eksamensbekendtgørelsen § 10. stk. 4. Erhvervsakademiet Lillebælt kan for den enkelte studerende
dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i
sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Disse forhold skal være dokumenterede.
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4. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer – de enkelte eksaminer
Prøvens navn: Innovationsplan (1. sem exam)
Tidsmæssig placering: Ved udgangen af 1. semester

ECTS: 30

29/11/2017

08:00

EKSAMEN: 1. interne eksamen udlevering

30-11-2017

09:00-10:00

Q&A Session om eksamen

13/12-2017

12:00

EKSAMEN: 1. interne aflevering

18-19-20 december 08:00-16:00

intern

EKSAMEN: MUNDTLIG EKSAMEN

Eksamensform: Skriftlig rapport med mundligt individuel eksamen
Uddybende beskrivelse af eksamensform: Den første interne eksamen er en kombineret skriftlig og

mundtlig eksamen relateret til emnerne i første semester. Den mundtlige eksamen tager
udgangspunkt i en skriftlig rapport udarbejdet af en gruppe af studerende, som foretager en
gruppepræsentation og efterfølgende bliver eksamineret individuelt.
Første interne eksamen er delvist en gruppeeksamen. En gruppe er defineret som 3-5 personer.
Andre kriterier for eksamen er:
• Længden af den skriftlige rapport skal svare til 21.000 tegn inkl. mellemrum pr. studerende. En gruppe på
3 studerende vil således skulle aflevere en rapport med et omgang af 63.000 tegn.
• Det skal klart fremgå, hvem der er ansvarlig for hvilken del af rapporten.
• Den mundtlige eksamen er en 20 minutters gruppepræsentation efterfulgt af en 20 minutters individuel
eksamen. Eksamenstiden omfatter diskussion og tildeling af karakteren.
• Intern censor.

Bedømmelse:
Der gives en samlet karakter for rapporten og den mundtlige eksamen efter 7-trinsskala
Adgangsgrundlag: Alle obligatoriske aktiviteter jf. semesterplanen skal være afviklede
Konsekvenser af manglende beståelse: Samme eksamensform på basis af nyt projekt/rapport

Eksamen: Forretningsmodeller / Vækstinitiativer (2. semesters
ECTS: 15
eksamen)
Tidsmæssig placering: I slutningen af 2. semester
Eksamens form: Skriftlig rapport med mundtlig individuel eksamen

Ekstern

Uddybende beskrivelse af eksamensformen:
Første eksterne eksamen består af en skriftlig grupperapport med efterfølgende individuel mundtlig
eksamen. Karakter gives ifl. 7-trinsskalen baseret på en fælles vurdering af den skriftlige og mundtlige
præstation.
En gruppe er defineret ved 3-5 studerende.
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Andre kriterier for eksamen er:





Omfanget af den skriftlige rapport: max. 42.000 anslag
30 minutters individuel mundtlig eksamen inkl, votering og karaktergivning.
Der skal klart anføres, hvem der har skrevet de enkelte dele af rapporten.
Ekstern censor.

Bedømmelse: Der gives en samlet karakter for rapporten og den mundtlige eksamen efter 7-trinsskala
Adgangsgrundlag: Alle obligatoriske aktiviteter jf. semesterplanen skal være afviklede
Konsekvenser af manglende beståelse: Samme eksamen, ny virksomhed.
Eksamen: Valgfagseksamen (2. sem)
ECTS: 10/(15)
Tidsmæssig placering: Slutningen af 2. semester
Eksamens form: Skriftlig rapport med mundtlig individuel eksamen

Intern

Uddybende beskrivelse af eksamensformen:
Valgfagseksamen på 2. Semester tager udgangspunkt I en individuel skriftlig rapport med mundtlig
eksamen. Karakteren for valgfaget er en fælles vurdering af den skriftlige og mundtlige præstation I
henhold til 7-trins skalaen.
Krav til rapporten:
1) litteraturliste 2) aflevering af en projektplan for valgfaget. Formålet er at give den studerende øvelse i at
arbejde selvstændigt i en akademisk sammenhæng inden BA-projektet.

Andre kriterier for prøven:
•
•
•

Den skriftlige rapport skal være 21.000-31.500 anslag
30 minutters mundtlig eksamen inkl. votering og karaktergivning.
Interncensor

Bedømmelse: En samlet karakter gives for den skriftlige og mundtlige præstation i henhold til 7-trin
skalaen.
Adgangsgrundlag: Alle obligatoriske aktiviteter jf. semesterplanen skal være afviklede
Konsekvenser af manglende beståelse: Samme eksamen, nyt projekt/rapport.

Eksamen: Praktikeksamen (3. sem)
Tidsmæssig placering: Midt i semesteret (efter praktikopholde)
Eksamens form: Skriftlig reflekterende rapport

ECTS: 15

Intern

Uddybende beskrivelse af eksamensformen: En karakter for vurdering af den skriftlige rapport I henhold til
7-trinsskalaen
Omfanget af den skriftlige rapporter: mellem 16.800 og 21.000 anslag.
Rapporten består af refleksioner over teorier and praksisser i relation til den studerendes læringsmål for
praktikopholdet.
Ingen mundtlig eksamen.
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Bedømmelse: En karakter for den skriftlige præstation I henhold til 7-trins skalaen.
Adgangsgrundlag: 2. semesters eksamen og valgfag skal være bestået.
Konsekvenser af manglende beståelse: Ny rapport
Eksamen: Bachelor projekt
ECTS: 15
Tidsmæssig placering: Januar 2019
Eksamens form: Skriftlig rapport med mundtlig individuel eksamen

Ekstern

Uddybende beskrivelse af eksamensformen:
Bachelor eksamen består af en skriftlig rapport og en mundtlig eksamen. Bachelorprojektet må udarbejdes i
grupper på op til 3 personer. Hvis flere studerende skriver rapporten sammen, skal det tydligt fremgå hvem
der har skrevet hvilke dele af rapporten.
Den mundtlige eksamen er individuel. Se 14.3 for EAL’s formaliahæfte.
Retningslinjer for den mundtlige eksamen:
o

Den mundtlige eksamen er individuel og varer 45 minutter pr. studerende og er baseret på
rapporten. Votering er en del af eksamenstiden.

o

Den studerende har de første 10 minutter til at præsentere rapporten og eventuelle
relevante spørgsmål i forbindelse med rapporten.

o

Ca. 25 minutter tildeles diskussion mellem den studerende, eksaminator og ekstern censor.

o

De sidste 10 minutter er allokeret til votering.

o

Karakteren gives I henhold til 7-trins skalaen og dækker både den skriftlige og mundtlige
del – en generel bedømmelse.

Bedømmelse: En samlet karakter for den skriftlige og mundtlige præstation gives I henhold til 7-trins
skalaen.
Adgangsgrundlag: Alle eksamener skal være bestået for at kunne deltage i BA eksamen.
Konsekvenser af manglende beståelse: Ny skriftlig BA projekt og mundtlig eksamen

5. Beskrivelse af obligatoriske læringsaktiviteter
Det er fastsat af uddannelsen, at en studerende skal opfylde nogle forudsætningskrav for at kunne deltage i
en eksamen. Disse forudsætningskrav kaldes obligatoriske læringsaktiviteter.
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6. Eksamensdatoer og frister
Eksamenskalender for efterårs semestret 2017
Semester Eksamen
Eksamens datoer

1.
semester

1.
semester

Studiestartsprøve
13/10/17

12:00

STUDIESTART PRØVE:
Udlevering

23-24-25
oktober

08:0016:00

STUDIESTARTS PRØVE:
Mundtlig eksamen

Innovationsplan
29/11/2017

08:00

EKSAMEN: 1. interne
eksamen udlevering

30-11-2017

09:0010:00

Q&A Session om
eksamen

13/12-2017

12:00

EKSAMEN: 1. interne
EKSAMEN: Aflevering

18-19-20
december

08:0016:00

EKSAMEN: MUNDTLIG
EKSAMEN

Dato for reeksamen (inklusiv
deadline)
Skal besluttes

Skal besluttes

2.
semester

Vækstinitiativer

4.-6. April 2018

Maj 2018

2.
semester

Valgfagseksamen

11.-13. juni 2018

August 2018

3.
semester

Praktik eksamen

16. november, 2018 kl. 12.00 – Aflevering 1. forsøg
30. november, 2018 – feed-back fra vejleder
4. januar, 2019 kl. 12.00 – Aflevering 2. forsøg
15. februar, 2018 kl. 12.00 – Aflevering 3. forsøg
4. januar, 2019 kl. 12.00 – Aflevering 1. forsøg BA rapport
Mdt. Forsvar uge 3-4 2019 (mere info følger på wiseflow)
27. Marts, 2019 kl. 12.00 – Aflevering 2. forsøg BA rapport
24. Maj, 2019 kl. 12.00 – Aflevering 3. forsøg BA rapport

BA eksamen

7. Eventuelle yderligere oplysninger vedr. prøver
Alle eksamener ud over studietestprøven skal opfylde kravene i KRAV TIL FORMLIA
FOR PROJEKT RAPPORTER "på fronter i ALLE RUM> Formalia rum> Formalia

8

