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Dette er et eksamenstillæg til studieordningen ”Markedsføringsøkonom 2020-2021”. Eksamenstillægget er kun 
gældende for studerende, der starter studiet ved vinteroptaget, februar 2021 og fremad.  
 
Nedenfor beskrevne eksamen erstatter den nuværende eksamen af samme navn i den gældende studieordning 
(Markedsføringsøkonom 2020-2021).  
 
 
Denne eksamen reguleres af samme love og regler, som resten af uddannelsen.  
Uddannelsen reguleres af følgende love og regler: 
 

• LBK nr. 786 af 08/08/2019: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser 
• LBK nr. 1343 af 10/12/2019: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsba-

cheloruddannelser (LEP-loven). 
• BEK nr. 15 af 09/01/2020: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorud-

dannelser (LEP-bekendtgørelsen). 
• BEK nr. 18 af 09/01/2020: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 
• BEK nr. 152 af 27/02/2020: Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professions-

bacheloruddannelser. 
• BEK nr. 114 af 03/02/2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 
• BEK nr. 1162 af 10/07/2020: Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser. 
 

Der kan være senere ændringer til ovenstående. De gældende love og bekendtgørelser er tilgængelige på 
www.retsinfo.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.retsinfo.dk/
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1. interne (1. semester eksamen) 
 

Forudsætninger for deltagelse i prøven: 
Godkendelse af tema-afprøvningerne på semesteret er en forudsætning for at gå til en individuel mundtlig eksami-
nation. 

 
Prøvens tilrettelæggelse og indhold: 
Prøven består af to dele: 

• En multiple choice eksamen af en varighed på to timer 
• En caseeksamen, bestående af et tværfagligt beslutningsoplæg og mundtlig eksamen ud fra oplæg-

get og spørgsmål til pensum 
 
Multiple choice eksamen 

• Afvikles på Zealand med eksamensvagter. Uden hjælpemidler 
• Reeksamen: Samme form  

 
Caseeksamen 
Skriftligt beslutningsoplæg: 
Det tværfaglige beslutningsoplæg udarbejdes i en gruppe af 3-4 personer. Casen introduceres ca. 
to uger før aflevering. Rapporten bør indeholde virksomhedsbeskrivelse, problemstilling, problem-
formulering + beslutningsoplæg bestående af anbefalinger til casens problemformulering) + bilag 
(intern + ekstern analyse).  
Beslutningsoplægget udarbejdes på baggrund af stillede spørgsmål og en udvalgt virksomhed samt 
marked. 
Ved den mundtlige eksamination eksamineres der i beslutningsoplæg samt pensum.  

 
Grundlaget for gruppearbejdet er en kort opgavebeskrivelse som omfatter: 

• Navnet på den virksomhed og det marked som skal analyseres 
• Nogle indledende links til information om virksomheden og/eller det relevante marked 
• En konkret problemformulering som skal besvares veldokumenteret og fyldestgørende.  
 

Beslutningsoplægget afleveres i Wiseflow som udgangspunkt for mundtlig eksamen. 
 

Mundtlig eksamination: 
På eksamensdagen: Mundtlig eksamination gennemføres ved en eksaminator og en intern cen-
sor. Eksamen har en varighed af 30 minutter inkl. votering. Der afsættes 5 min. til præsentation, 
20 min. til diskussion og 5 min karaktergivning og feedback. 
 
Reeksamen: Ny (revideret) skriftlig rapport og mundtlig eksamen 

 
Tredje forsøg (2. reeksamen) vil med mindre andet oplyses foregå som en mundtlig eksamen af 30 
minutters varighed inklusiv votering og karakterafgivelse. 
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Formkrav: 
Det skriftlige beslutningsoplæg skal have et omfang på max. 5 normalsider ekskl. forside, kildeliste og 
eventuelle bilag. Omfanget af bilag skal begrænses. En normalside har et omfang på 2400 anslag inklu-
siv mellemrum. 
Margen og linjeafstand 
Margen: anbefalet 2,5 cm i top, bund og sider 
Linjeafstand: anbefalet 1,5 
Oplysninger i sidehoved eksamensbetegnelse 

1. interne, Caseeksamen, studerendes navn 
Holdnavn Eksamensdato 

 
Sidetal og samlet antal sider (bilag skal tælles med i det samlede sideantal) 
 
Bedømmelseskriterier: 
7-trins-skalaen. Intern bedømmelse. 
 
Beslutningsoplægget og den mundtlige eksamen afprøver bredt læringsmålene for de obligatori-
ske uddannelseselementer på 1. semester. 
Karaktervægtning for samlet karakter for multiple choice (1/3) og case-eksamen (2/3).  Endvidere 
skal begge eksamener som minimum bestås med karakteren 02. 

 
For anden del af eksamen, case-eksamen og den efterfølgende mundtlige del, vægter disse hver 
især med 50%. 
 
Tidsmæssig placering: 
Slutningen af 1. semester 

 
ECTS-omfang: 
30 ECTS 
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