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1. Indledning
Dette katalog for eksaminer og prøver et supplement til den gældende studieordning for
Professionsbachelor i International Hospitality Management med studiestart sommer 2018 på
Erhvervsakademiet Lillebælt.
Du kan i dette katalog finde beskrivelser af:
-

alle uddannelsens eksaminer, herunder
o

eksamensform

o

indhold

o

adgangskrav

o

bedømmelsesform

For alle generelle eksamensregler, herunder plagiatregler 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 1500 af 02/12/2016: Bekendtgørelse om prøver
i erhvervsrettede videregående uddannelser
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184136

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
Prøvens navn
Anføres på
Semester
Uddannelseselement
ECTS
(intern/ekstern)
eksamensbevis (vægt)
1. semester Deleksamen 1: Tema 1
Medarbejder- og
25
25% af samlet karakter
organisationsudvikling
(2)
Deleksamen 2: Tema 2
Virksomhedsdrift
25% af samlet karakter
(2)
Deleksamen 3:
Første semesters fag og
50% af samlet karakter
Refleksionseksamen
aktiviteter
(2)
Employability
Valgfag 1
5
En samlet karakter (1)
2. semester Semesterafprøvning
Hospitality og værtskab
25
En samlet karakter (2)
Strategisk værdiskabelse
Destinationsudvikling
Valgfag 2
5
En samlet karakter (1)
3. semester Praktikeksamen
Praktik
15
En samlet karakter (2)
Bacheloreksamen
Bachelorprojekt
15
En samlet karakter (3)
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3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer – de enkelte eksaminer
Prøvens navn: Deleksamen 1: Tema 1
ECTS: 12
Tidsmæssig placering: Uge 45 2018
Eksamensform: Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af udleveret case

Intern

Uddybende beskrivelse af eksamensform:
I grupper af 3-5 studerende skal de studerende med afsæt i en konkret case deltage i en mundtlig
afprøvning, hvor løsningsforslag til casen skal præsenteres. Casen tager afsæt i gennemgået teori på
Tema 1.
Casen foreligger på engelsk og vil være tilgængelig min. 8 dage før eksamen. Eksamenssproget er dansk.
Varighed af eksamen: 60 min. uanset antal af gruppemedlemmer, heraf 20 min. præsentation, 30 min.
spørgsmål/diskussion og 10 min. feedback.
Bedømmelse: 7-trinsskala bedømmelse – karakteren udgør 25% af den samlede karakter for 1. semester
ekskl. Valgfag 1 (vægt 2)
Adgangsgrundlag: Ingen adgangskrav
Konsekvenser af manglende beståelse/manglende opfyldelse af formkrav:
Bestås den ordinære eksamen ikke, skal den studerende deltage i reeksamen.
1. reeksamen: Uge 49 2018
2. reeksamen: Uge 2 2019
Prøvens navn: Deleksamen 2: Tema 2
Tidsmæssig placering: Uge 51 2018
Eksamensform: Skriftlig individuel eksamen

ECTS: 13

Intern

Uddybende beskrivelse af eksamensform:
Den skriftlige opgave baserer sig på viden omkring virksomhedens drift og tager afsæt i gennemgået
teori på Tema 1.
Varighed af eksamen: 4 timer
Alle hjælpemidler er tilladt til eksamen, dog er alle former for kommunikation med andre undtaget.
Bedømmelse: 7-trinsskala bedømmelse – karakteren udgør 25% af den samlede karakter for 1. semester
ekskl. Valgfag 1 (vægt 2)
Adgangsgrundlag: Ingen adgangskrav
Konsekvenser af manglende beståelse/manglende opfyldelse af formkrav:
Bestås den ordinære eksamen ikke, skal den studerende deltage i reeksamen.
1. reeksamen: Uge 2 2019
2. reeksamen: Næste ordinære eksamen
Prøvens navn: Deleksamen 3: Refleksionseksamen
Tidsmæssig placering: Uge 4 2019
Eksamensform: Mundtlig individuel eksamen

ECTS: 25*

Intern
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Uddybende beskrivelse af eksamensform:
Til eksamen skal den studerende på baggrund af semestrets pensum, deleksamener og øvrige aktiviteter
reflektere over:
• Hvor ser den studerende sig i forhold til studieområde og forståelsen heraf samt forståelse af
hospitality branchen?
• Hvordan har virksomhedsaktiviteter initieret af studerende selv – virksomhedsbesøg, oplæg
m.m. – bidraget til at skabe en forståelse for hospitalitybranchen
• Hvordan bidrager uddannelsen til den studerendes ”employability” (arbejdsmarkedsparathed og
professionsidentitet)
• Hvordan bidrager den studerende til egen og holdets læring?
Varighed af eksamen: 25 min., heraf 10 min. præsentation, 10 min. spørgsmål/diskussion og 5 min.
feedback.
Bedømmelse: 7-trinsskala bedømmelse – karakteren udgør 50% af den samlede karakter for 1. semester
ekskl. Valgfag 1 (vægt 2)
Adgangsgrundlag: Ingen adgangskrav
Konsekvenser af manglende beståelse/manglende opfyldelse af formkrav:
Bestås den ordinære eksamen ikke, skal den studerende deltage i reeksamen.
1. reeksamen: Uge 10 2019
2. reeksamen: Næste ordinære eksamen
*) Udprøvning svarende til 25 ECTS (Tema 1 og Tema 2)
Prøvens navn: Employability
Tidsmæssig placering: Uge 50 2018
Eksamensform: Skriftlig individuel eksamen

ECTS: 5

Intern

Uddybende beskrivelse af eksamensform:
Den studerende skal individuelt aflevere en skriftlig karriereplan indeholdende den studerendes
personlige kompetenceprofil samt tilhørende individuel præsentationsvideo (videoansøgning).
Bedømmelse: 7-trinsskala bedømmelse (vægt 1)
Adgangsgrundlag: Ingen adgangskrav
Konsekvenser af manglende beståelse/manglende opfyldelse af formkrav:
Bestås den ordinære eksamen ikke, skal den studerende deltage i reeksamen.
1. reeksamen: Uge 3 2019
2. reeksamen: Næste ordinære eksamen
Prøvens navn: Semesterafprøvning
Tidsmæssig placering: Ved udgangen af 2. semester
Eksamensform: Afventer afklaring

ECTS: 25

Ekstern

Uddybende beskrivelse af eksamensform: Afventer afklaring
Bedømmelse: 7-trinsskala bedømmelse (vægt 2)
Adgangsgrundlag:
Konsekvenser af manglende beståelse/manglende opfyldelse af formkrav:
Bestås den ordinære eksamen ikke, skal den studerende deltage i reeksamen.
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Prøvens navn: Destinationsudvikling
ECTS: 5
Tidsmæssig placering: Februar/marts 2019
Eksamensform: Mundtlig gruppeeksamen baseret på udarbejdelse af poster

Intern

Uddybende beskrivelse af eksamensform:
De studerende skal i grupper af 3-5 studerende aflevere en poster baseret på en forretningsidé inden for
områderne destinationsidentitet, destinationsudvikling og kulturarv. Forretningsidéen beskrives
kommercielt via brug af Business Model Canvas eller lignende værktøjer til forretningsudvikling og skal
tage afsæt i valgfagets aktiviteter og teori.
Posteren skal overholde de retningslinjer, som er uploadet på Fronter.
Varighed af mundtlig eksamen: 15 minutter pr. gruppe, hvor de studerende i grupper præsenterer poster
og beskriver forretningsidé.
Derudover skal de studerende i løbet af det samlede tidsrum, som er afsæt til præsentation, vurdere og
evaluere posters fra øvrige grupper og aflevere en skriftlig vurdering inden udløb af dette tidsrum.
Bedømmelse: 7-trinsskala bedømmelse (vægt 1)
Der gives primært karakter for poster og den mundtlige præsentation, men også vurdering af øvrige
posters vil blive taget i betragtning, og aflevering af den skriftlig vurdering er en forudsætning for at
kunne bestå eksamen.
Adgangsgrundlag: Ingen adgangskrav
Konsekvenser af manglende beståelse/manglende opfyldelse af formkrav:
Bestås den ordinære eksamen ikke, skal den studerende deltage i reeksamen.
Til reeksamen udarbejdes et skriftligt, individuelt projekt baseret på en forretningsidé inden for
ovennævnte områder med anvendelse af Business Model Canvas – omfang max. 12.000 anslag (min.
75% = 9.000 anslag) til beskrivelse af idéen.
Prøvens navn: Praktikeksamen
ECTS: 15
Tidsmæssig placering: Medio 3. semester
Eksamensform: Individuelt skriftligt projekt med individuel mundtlig afprøvning

Intern

Beskrivelse af eksamensform:
1. Senest 8 dage inde i praktikken
1.1. Opstilling af læringsmål
Den studerende skal have godkendt sine læringsmål senest 8 dage inde i praktikperioden.
Læringsmålene skal opstilles i forhold til viden, færdigheder og kompetencer som i
studieordningen, og de indsættes efter godkendelse i logbogsdokumentet på Fronter.
Det er vejlederen, der godkender læringsmålene.
Det kan kræve hjælp og støtte fra vejlederen at udarbejde læringsmålene, så det kan ikke
nødvendigvis forventes, at de godkendes i første forsøg.
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2. Under praktikken
2.1. Ugentlige mail til underviser med logbogen
Der ligger en logbogsskabelon på Fronter, som den studerende udfylder og sender i udfyldt
stand til vejleder minimum 7 gange og mindst hver 14. dag henover praktikperioden. Der
arbejdes i det samme dokument igennem hele praktikperioden, så der skrives videre i
dokumentet, når der sendes en ny opdatering til vejlederen
Vejlederen læser naturligvis opdateringerne og besvarer den tilsendte mail, hvis der er
behov for det. Dog har vejleder naturligvis 3-4 ugers ferie i perioden, så en forøget svartid
kan forekomme.
Følgende spørgsmål skal besvares af den studerende ved hver opdatering af dokumentet:
• Hvordan har dit arbejde i perioden relateret sig til dine læringsmål.
• Hvilke arbejdsopgaver vil du gerne lære mere om?
• Har du oplevet noget i perioden, som du har undret dig over?
• Hvem har du mødt i perioden, som du gerne vil have med i dit netværk?
• Har du fået ideer, som kunne være spændende at forfølge i dit bachelorprojekt
2.2. Facebookgruppe til deling af oplevelser, frustrationer mv.
De studerende har en praktikgruppe på Facebook, hvor de opfordres til mindst en gang
om ugen at lægge en historie ind om deres praktik. Gruppen kan naturligvis også bruges til
at beskrive udfordringer i praktikken og søge gode råd. Det er de studerendes eget ansvar
at lave denne gruppe.
3. Ved afslutningen af praktikken
3.1. Refleksion/Evaluering af læringsmål
Den studerende afleverer senest den 1/11 en evaluering af praktikopholdet på max. 12.000
anslag, hvor der evalueres på læringsmålene og reflekteres over den samlede læring i
praktikken.
Den samlede afsluttende refleksion afleveres i Wiseflow. Refleksionerne skal godkendes af
vejleder og er et krav for deltagelse i den mundtlige eksamen, men de indgår ikke i
bedømmelsen.
Refleksionsdokumentet skal indeholde:
• Baggrund for valg af læringsmål
• Refleksion over om og hvordan læringsmålene er nået
• Refleksion over hvordan praktikken har gjort den studerende klar til arbejdsmarkedet
efter uddannelsen
• Refleksion over hvordan det lærte kan anvendes i forbindelse med bachelorprojektet
Dokumentet med de løbende refleksioner skal vedlægges som bilag.
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Praktikvejlederen giver en skriftlig feedback på refleksionsdokumentet inden den mundtlige eksamen.
4. Ca. 1 uge efter praktikken: Messe og mundtlig eksamen
4.1. Messe
Hver enkelt studerende skal lave en ”Messestand”, hvor praktikopholdet præsenteres. Her må
der gerne medbringes uniform fra praktikopholdet og andre fysiske ”beviser”, der kan give et
billede af praktikstedet og arbejdsopgaverne. Til messen kommer første semester studerende og
får inspiration til deres egen praktiksøgning.
Deltagelse i messen er et krav for at kunne gå til mundtlig eksamen
Kan den studerende grundet forlænget praktik i udlandet ikke deltage i messen, skal den
studerende inden messen fremsende en PowerPoint, som kommer til at køre på en projektor
under messen. Der vil være nogle formelle krav til opsætning af PowerPoint.
4.2. Mundtlig eksamen
20 minutters eksamen, hvor den studerende skal præsentere i 8 minutter (herefter 7 minutter til
spørgsmål og 5 minutter til feedback). Her skal der præsenteres en problemstilling fra
virksomheden og en løsning herpå baseret på en faglig tilgang til problemløsningen. Løsningen
skal præsenteres som en konkret handlingsplan med overvejelser om såvel gevinster som
omkostninger for virksomheden. Alle fag fra uddannelsen kan tages i anvendelse.
4.3 Forslag til tidsplan for messedagen:
08.00 – 09.30: Opstilling af messestand
09.30 – 11.00: Messe
11.00 – 12.00: Oprydning og frokost
Fra 12.00: Mundtlig eksamen – planen uploades i Wiseflow
Bedømmelse: 7-trinsskala bedømmelse (vægt 2)
• Indlevering og godkendelse af refleksioner over egen læring
• Deltagelse på praktikmessen
• Opstilling og besvarelse af virksomhedsrelateret problemstilling
• Mundtlig eksamen
Det vil være den mundtlige eksamen, der gives karakter for, men man kan ikke deltage i det mundtlige,
medmindre man har afleveret refleksionsdokumentet og deltaget på messen.
Adgangsgrundlag:
Konsekvenser af manglende beståelse/manglende opfyldelse af formkrav:
Bestås den ordinære eksamen ikke, skal den studerende deltage i reeksamen.
Hvis refleksionsdokumentet er godkendt til den ordinære eksamen, skal der ikke afleveres et nyt
dokument. Til den mundtlige eksamen skal der udvælges og præsenteres en ny problemstilling fra
praktikopholdet efter samme forudsætninger som til den ordinære eksamen.
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Prøvens navn: Bacheloreksamen
ECTS: 15
Tidsmæssig placering: Ultimo 3. semester
Eksamensform: Individuelt skriftligt projekt med individuel mundtlig afprøvning

Ekstern

Uddybende beskrivelse af eksamensform:
Bachelorprojektet på International Hospitality Management skal dokumentere den studerendes
forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der
tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal
være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med
en privat eller offentlig virksomhed. Bachelorprojektet skal være tværfagligt, og der skal være opstillet
økonomiske scenarier for konsekvenserne af de forslåede løsningsforslag på problemstillingen. En
vejleder fra UCL Erhvervss skal godkende problemstillingen.
Projektet udarbejdes som hovedregel individuelt. Der kan dispenseres herfra, hvis max. 3 studerende
ønsker at skrive sammen. Hvis besvarelsen er udformet af en gruppe af studerende, skal hvert
gruppemedlems bidrag tydeligt fremgå af projektet.
Deltagelse i eksamen omfatter:
•
•

Aflevering af skriftligt bachelorprojekt
Deltagelse i individuel mundtlig eksamen

I forbindelse med det afsluttende bachelorprojekt gennemføres en individuel mundtlig eksamen på 60
min. inkl. votering. Der gives én samlet karakter for bacheloreksamen.
Bedømmelse: 7-trinsskala bedømmelse (vægt 3)
Adgangsgrundlag: Alle eksaminer og obligatoriske læringsaktiviteter på uddannelsen skal være bestået,
før den studerende kan aflevere bachelorprojektet og deltage i den individuelle mundtlige
bacheloreksamen. Dette gælder dog ikke mulighed for godkendelse af problemformulering.
Konsekvenser af manglende beståelse/manglende opfyldelse af formkrav:
Såfremt det afsluttende bachelorprojekt ikke bestås, skal der skal udarbejdes et nyt projekt. Emnet kan
være det samme, men den nye problemformulering skal adskille sig væsentligt fra den tidligere valgte.
Der tilbydes vejledning i forbindelse med bearbejdelsen af den nye problemstilling.

4. Eksamensdatoer og frister
Eksamenskalender for efterårssemester 2018
Semester
Prøvens navn
Afleveringsfrister
1.
semester

Eksamensdato

Deleksamen 1: Tema
1
Deleksamen 2: Tema
2

N/A

Uge 45 2018

N/A

Uge 51 2018

Deleksamen 3:
Refleksionseksamen

N/A

Uge 4 2019

Dato for evt. omprøve
(herunder afleveringsfrist)
Reeksamen 1: Uge 49 2018
Reeksamen 2: Uge 2 2019
Reeksamen 1: Uge 2 2019
Reeksamen 2: Næste
ordinære eksamen
Reeksamen 1: Uge 10 2019
Reeksamen 2: Næste
ordinære eksamen
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Employability

Uge 50 2018

N/A

2.
semester

Semesterafprøvning

3.
semester

Praktikeksamen

Ultimo 2.
semester
Medio 2.
semester
1. november
2019
Januar 2020

Ultimo 2.
semester
Medio 2.
semester
Uge 45 2019

Destinationsudvikling

Bacheloreksamen

Januar 2020

Reeksamen 1: Uge 3 2019
Reeksamen 2: Næste
ordinære eksamen

Nov/dec 2019
Forår 2020

5. Eventuelle yderligere oplysninger vedr. prøver
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