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1. Indledning
Dette katalog for eksaminer og prøver et supplement til den gældende studieordning for
Professionsbachelor i international handel og markedsføring med studiestart februar 2018 på
Erhvervsakademiet Lillebælt.
Du kan i dette katalog finde beskrivelser af:
-

-

alle uddannelsens eksaminer, herunder
o

eksamensform

o

indhold

o

adgangskrav

o

bedømmelsesform

oversigt over obligatoriske læringsaktiviteter

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 samt Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.
Se yderligere information på https://www.retsinformation.dk

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
1. semester

2. semester

3. semester

Prøvens navn
(intern/ekstern)
1. semester eksamen
(ekstern)
Delprøve 1
(intern)
Delprøve 2
(intern)
To prøver i lokale
fagelementer
(intern)

Praktikrapport
(intern)
Bachelorprojekt
(ekstern)

Uddannelseselement

ECTS

Virksomhedens strategiske
grundlag
Kunden som udgangspunkt
Brancher og konkurrenter

10

Anføres på
eksamensbevis
En samlet karakter

20
5

En samlet karakter

Salgsledelse og
virksomhedens salgsudvikling
Lokale fagelementer

10
15

En samlet karakter
for delprøve 1 og 2,
som vægtes ud fra
ECTS.
Delprøve 1 og 2 er
synlige på
eksamensbeviset

Praktikforløb

15

En karakter

Afsluttende eksamensprojekt

15

En samlet karakter
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3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer – de enkelte eksaminer
Prøvens navn: 1. semester eksamen
ECTS: 30 ECTS
Tidsmæssig placering: Juni 2018
Eksamensform: 5 timers skriftlig eksamen med udgangspunkt i case

Ekstern

Uddybende beskrivelse af eksamensform:
En 5 timers individuel skriftlig eksamen som tager udgangspunkt i en udleveret case. Casen udleveres 24
timer før den skriftlige eksamen. Den studerende testes i alle faglige elementer inkl. metode. Alle
hjælpemidler må anvendes
Bedømmelse: 7-trinsskala bedømmelse
Adgangsgrundlag: Forudsætning for at deltage i eksamen er følgende obligatoriske læringsaktiviteter:
1. Virksomhedsprojekt: I grupper løser de studerende en tværfaglig problemstilling for en given
virksomhed. Projektet afleveres i en rapport på 7 – 10 sider á 2400 anslag pr. side inkl. mellemrum.
2. Fagspecifik læringsaktivitet: En aflevering i hvert fag. Formen afhænger af det enkelte fag og kan være en
af følgende:
- en video
- en skriftlig rapport
- en præsentation
- en synopsis
- en case
Læringsaktivitet kan afholdes individuelt eller i grupper afhængig af det enkelte fag.
Formen fremgår af lektionsplanen for holdet på Fronter.
Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen er tilsvarende ordinær eksamensform.
Du har brugt et eksamensforsøg og er automatisk tilmeldt reeksamen.

Prøvens navn: Delprøve 1
ECTS: 5 ECTS
Tidsmæssig placering: Efter fagelement ”Brancher og konkurrenter”, 2. semester
Eksamensform: 2 timers individuel skriftlig tværfaglig eksamen

Intern

Uddybende beskrivelse af eksamensform:
En 2 timers individuel skriftlig eksamen, hvor den studerende skal besvare tværfaglige spørgsmål relateret
til fagelementet ”Brancher og konkurrenter”. Alle hjælpemidler må anvendes.
Bedømmelse: 7-trinsskala bedømmelse. Karakteren indgår i en samlet karakter med delprøve 2 vægtet
efter ECTS.
Adgangsgrundlag: Ingen obligatoriske læringsaktiviteter er tilknyttet eksamen
Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen er tilsvarende ordinær eksamensform

Prøvens navn: Delprøve 2
ECTS: 10 ECTS
Intern
Tidsmæssig placering: Efter fagelement ”Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling”, 2. semester
Eksamensform: En 30 minutters mundtlig eksamen
Uddybende beskrivelse af eksamensform:
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Med udgangspunkt i en virksomhed, som den studerende selv finder, udarbejdes en problemstilling baseret
på fagelement ”Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling”. Den studerende udarbejder en synopsis på
3-5 sider á 2400 anslag pr. side inkl. mellemrun, som danner baggrund for den mundtlige eksamen.
Synopsis udarbejdes i grupper og den mundtlige eksamen er individuel og består at 10 min
oplæg/præsentation efterfulgt af 15 min eksamination.
Bedømmelse: Karakteren er en helhedsvurdering og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Karakteren indgår i en
samlet karakter med delprøve 1, vægtet efter ECTS.
Adgangsgrundlag: Synopsis på 3-5 sider á 2400 anslag pr. side.
Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen er tilsvarende ordinær eksamensform. Der skal
udarbejdes en ny synopsis på 3-5 sider á 2400 anslag pr. side inkl. mellemrum.

Prøvens navn: Lokale fagelementer
ECTS: 15 ECTS
Tidsmæssig placering: Ultimo 2. semester
Eksamensform:
Eksamen i de lokale fagelementer består af 2 delprøver:
Delprøve 1: 10 ECTS. Eksamensformen vil være afhængig af det valgte fagelement.
Delprøve 2: 5 ECTS. Eksamensformen vil være afhængig af det valgte fagelement.

Intern

Uddybende beskrivelse af eksamensform:
Eksamensformen vil være afhængig af det valgte fagelement og kan være en af følgende:
- Mundtlig eksamen
- Skriftlig eksamen
- Skriftlig rapport
- Mock-up og mundtlig eksamen
- Video
Eksamen kan afholdes individuelt eller i grupper afhængig af det enkelte fag.
Der henvises til beskrivelsen i ”Valgfagskataloget” på Fronter.
Bedømmelse: Hver delprøve skal bestås og begge karakterer anføres på eksamensbeviset. 7-trinsskala
bedømmelse.
Adgangsgrundlag: Ingen
Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen er afhængig af det valgte fagelement

Prøvens navn: Praktikrapport
Tidsmæssig placering: 3. semester
Eksamensform:
Skriftlig rapport på 8-10 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum.
Uddybende beskrivelse af eksamensform:





ECTS: 15 ECTS

Intern

Hver studerende skal udarbejde en praktikrapport
Rapporten tager udgangspunkt i den studerendes praktikophold
Rapporten afleveres individuelt
Rapporten skal have et omfang af 8 – 10 sider inklusiv mellemrum og eksklusiv forside og
indholdsfortegnelse
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Bedømmelse:
Praktikrapporten bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen
Den studerende bliver bedømt på:




Den studerendes refleksion over og opnåelse af de konkrete læringsmål for faglig og personlig
udvikling under praktikforløbet, som er opstillet i praktikaftalen.
Den studerendes perspektivering af virksomhedspraktikken i forhold til det afsluttende projekt.

Adgangsgrundlag: Ingen
Konsekvenser af manglende beståelse: Hvis prøven ikke bestås første gang har den studerende mulighed
for yderligere to forsøg. 2. forsøg afholdes snarest muligt inden starten på 4. semester. Et evt. 3. forsøg
afholdes snarest muligt efter andet forsøg.
Praktikken skal være bestået for at den studerende må påbegynde det afsluttende eksamensprojekt.

Prøvens navn: Bachelorprojekt
ECTS: 15 ECTS
Ekstern
Tidsmæssig placering: 3. semester
Eksamensform:
Det afsluttende bachelorprojekt evalueres ved en ekstern prøve. Eksamen består af et projekt og en
mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter.
Uddybende beskrivelse af eksamensform:



Hver studerende skal udarbejde et skriftligt bachelorprojekt i et omfang af 100.000 anslag inkl.
mellemrum.
Til den individuelle mundtlige eksamination afsættes 45 min pr. eksaminand fordelt således:
o 15 min præsentation
o 25 min til spørgsmål og diskussion
o 5 min til votering

Bedømmelse: Der gives en samlet individuel karakter efter 7-trinsskalaen for det skriftlige projekt og
den mundtlige præstation.
Adgangsgrundlag: Prøven kan først finde sted efter at uddannelsens øvrige prøver er bestået.
Konsekvenser af manglende beståelse: Hvis prøven ikke bestås første gang har den studerende
mulighed for yderligere to forsøg. 2. forsøg afholdes ca. tre måneder efter 1. forsøg. Et evt. 3. forsøg
afholdes snarest muligt efter andet forsøg.

4. 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.
Nedenfor vises sammenhængen mellem de enkelte obligatoriske læringsaktiviteter og de tilknyttede
eksaminer, samt konsekvenserne af ikke at gennemføre en konkret obligatorisk læringsaktivitet og
herunder mulighed for at opfylde obligatoriske læringsaktiviteter i andet eller tredje forsøg.
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Obligatorisk
læringsaktivitet

Knyttet til
eksamen

Frister

Fagspecifik
læringsaktivitet

1. semester
eksamen

Virksomhedsprojekt

Synopsis

1. semester
eksamen

Delprøve 2

Konsekvenser hvis
den obligatoriske
læringsaktivitet ikke
gennemføres i første
forsøg

Konsekvenser hvis
den obligatoriske
læringsaktivitet
ikke gennemføres i
andet forsøg

Dato for
hver
fagspecifik
aktivitet
fastsættes i
aktivitetskalenderen

Du har brugt et
eksamensforsøg

Du har brugt to
eksamensforsøg

Dato
fastsættes i
aktivitetskalenderen

Du har brugt et
eksamensforsøg

Dato
fastsættes i
aktivitets-

Du skal fortsat
gennemføre den
obligatoriske
læringsaktivitet.
Formen afhænger af
det enkelte fag og
kan være en af
følgende:
- en video
- en skriftlig rapport
- en præsentation
- en synopsis
- en case

Du skal fortsat
gennemføre den
obligatoriske
læringsaktivitet.
Den har følgende
form: Skriftlig
rapport på 7 – 10
sider á 2400 anslag
pr. side
Du har brugt et
eksamensforsøg

Du skal fortsat have
den obligatoriske
læringsaktivitet
godkendt.
Formen afhænger
af det enkelte fag
og kan være en af
følgende:
- en video
- en skriftlig rapport
- en præsentation
- en synopsis
- en case
Du har brugt to
eksamensforsøg
Du skal fortsat have
den obligatoriske
læringsaktivitet
godkendt.
Den har følgende
form: Skriftlig
rapport på 7 – 10
sider á 2400 anslag
pr. side

Konsekvenser
hvis den
obligatoriske
læringsaktivitet
ikke
gennemføres i
tredje forsøg
Du har brugt
tre eksamensforsøg og bliver
udmeldt af
uddannelsen

Du har brugt
tre eksamensforsøg og bliver
udmeldt af
uddannelsen

Du har brugt to
eksamensforsøg
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kalenderen
Du skal fortsat
gennemføre den
obligatoriske
læringsaktivitet.
Den har følgende
form: Synopsis på 3
– 5 sider á 2400
anslag pr. side

Du skal fortsat have
den obligatoriske
læringsaktivitet
godkendt.
Den har følgende
form: Synopsis på 3
– 5 sider á 2400
anslag pr. side

5. Eksamensdatoer og frister
Eksamenskalender
Semester

Prøvens navn

Afleveringsfrister

Eksamensdato

1.
semester

1. semester eksamen

13. juni 2018 kl.
8.30 udlevering af
case

2.
semester

Delprøve 1 tema 3

14. juni 2018
kl. 8.30 –
13.30
17. september
2018
12. og 13.
november
2018

Delprøve 2 tema 4

3.
semester

Synopsis: Uge 45
2018

Valgfrie
December 2018
uddannelseselementer
Praktikrapport
25. marts 2019
Afsluttende
31. maj 2019
eksamensprojekt

Mundtlig
eksamen: Uge
24-26 2019

Dato for evt. omprøve
(herunder afleveringsfrist)
8. og 9. august 2018

8. oktober 2018
Synopsis: Uge 47 2018
Mundtlig: 29. november
2018
Januar 2019
8. april 2019
4. september 2019
(aflevering)

6. Eventuelle yderligere oplysninger vedr. prøver
For vejledning til opgaver og skriftlige eksamener henvises til Formaliahæfte på Fronter.
For yderligere information om det afsluttende eksamensprojekt henvises til Manual for Bachelor Projekt.
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