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Studieordningen består af en fællesdel (blå skrift), der er vedtaget i Erhvervsakademiernes
uddannelsesnetværk for uddannelsen, samt en institutionsdel (sort skrift), der fastsættes af den enkelte
uddannelsesinstitution. Den fælles del er udarbejdet i fællesskab af nedenstående institutioner, som i et
tæt samarbejde har forpligtet sig på at sikre national kompetence og ensartet dispensationspraksis. Denne
studieordnings fællesdel er fastlagt af følgende institutioner:
Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy
Erhvervsakademi Kolding
Erhvervsakademiet Lillebælt
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi Sjælland
Erhvervsakademi SydVest
Erhvervsakademi Aarhus
Professionshøjskolen University College Nordjylland
Professionshøjskolen VIA University College










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

Uddannelsens navn er uddannelsen til professionsbachelor i international handel og markedsføring.
Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen professionsbachelor i international
handel og markedsføring.
På engelsk kan betegnelsen Bachelor of International Sales and Marketing anvendes.

Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 1½ studenterårsværk og er tilrettelagt som en
selvstændig overbygning til erhvervsakademiuddannelsen i international handel og markedsføring
(markedsføringsøkonom AK).
Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i
European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således normeret til i alt 90 ECTS point.

Uddannelsen er en selvstændig overbygning og er normeret til 90 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til ét års
fuldtidsstudier, jf. bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser,
LEP-bekendtgørelsen (Se henvisning til gældende bekendtgørelse i afsnit1.2). Uddannelsen skal senest være
afsluttet inden for et antal år, der svarer til det dobbelte af den normerede uddannelsestid. Det vil sige tre
år. Erhvervsakademi Sjælland kan dispensere fra seneste afslutningstidspunkt, hvis udskydelsen heraf er
begrundet med usædvanlige forhold.

Uddannelseselementer
Kerneområder

Valgfrie
uddannelseselementer
Praktik
Bachelorprojekt
I alt

1. semester
Virksomhedens
Salgsgrundlag
(30 ECTS)
Forretningsudvikling i et
internationalt perspektiv
(20 ECTS)

2. semester

3. semester

30

20
10

90 ECTS

30

30

15
15
30

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i international handel og markedsføring er at give den
uddannede viden om og forståelse af praksis, anvendt teori og metode inden for internationalt orienteret
salg og markedsføring samt kvalificere den uddannede til selvstændigt at analysere, vurdere og reflektere
over relevante problemstillinger samt varetage komplekse opgaver i forbindelse med internationale
kunderelationer og direkte salg.
Mål for læringsudbytte for professionsbachelor i international handel og markedsføring
Mål for læringsudbytte: Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en
professionsbachelor i international handel og markedsføring skal opnå i uddannelsen.
Slutmål:
Viden
Den uddannede har viden om:





Færdigheder
Den uddannede kan:







Kompetencer
Den uddannede kan:






Uddannelsen har niveau 6 på kvalifikationsrammen.

Optagelse på uddannelsen sker i henhold til reglerne i bekendtgørelse om adgang til
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (se henvisning til gældende
bekendtgørelse i afsnit 1.2):

§ 12. Uddannelsesinstitutionen fastsætter, jf. stk. 2, hvor mange ansøgere der kan optages på den enkelte
uddannelse, medmindre optagelseskapaciteten er fastsat af Styrelsen for Videregående Uddannelser.
Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter institutionen en optagelseskapacitet, der sikrer
tilfredsstillende uddannelsesforhold.
§ 13. Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages på en uddannelse, hvis der er
ledige pladser.
Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 14. Er der flere kvalificerede ansøgere end uddannelsespladser på det enkelte optagelsesområde, jf. § 12,
stk. 1, kan uddannelsespladserne opdeles i kvote 1 og kvote 2 og eventuelt kvote 3. Overskydende pladser
fra kvote 1 overføres til kvote 2, og overskydende pladser fra kvote 2 overføres til kvote 1. Kvote 3 kan kun
oprettes til uddannelser, der udbydes på engelsk.
Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder kvote 3,
efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne.
Stk. 3. Styrelsen kan godkende, at de institutioner, der udbyder en uddannelse, kan anvende et andet
optagelsessystem end kvotesystemet.

Stk. 4. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside den fastsatte fordeling af uddannelsespladserne efter
stk. 1 og 2, og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3.

Adgang til uddannelsen forudsætter erhvervsakademiuddannelsen i international handel og markedsføring
(markedsføringsøkonom AK) eller anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, samt
opfyldelse af en række specifikke adgangskrav. De specifikke adgangskrav til uddannelsen er: Gennemsnit
på adgangsgivende eksamen, motivation og tidligere erfaring. Ansøgere kan blive indkaldt til personlig
samtale.

Opfyldelse af adgangskravene i stk. 2.1 er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse.
Erhvervsakademi Sjælland kan fastsætte og offentliggøre nær-mere regler for, hvilke kriterier ansøgere
optages ud fra, hvis der er flere kvalificerede ansøgere, jf. stk. 2.1., end der er studiepladser til rådighed.

Erhvervsakademi Sjælland offentliggør kriterierne for udvælgelsen på akademiets hjemmeside.

Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring kræver beståede
uddannelseselementer svarende til en arbejdsbelastning på 90 ECTS. Et fuldtidsstudium i et semester
består af uddannelseselementer, herunder praktikophold, svarende til 30 ECTS.
Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer svarende til 50 ECTS, valgfri
uddannelseselementer til 10 ECTS, praktik til15 ECTS og et bachelorprojekt på 15 ECTS.
Den studerende må ikke gennemføre studieaktiviteter af et omfang på mere end de normerede antal ECTSpoint.
Alle uddannelseselementer, inklusiv bachelorprojekt, evalueres og bedømmes. Når bedømmelsen bestået
eller som minimum karakteren 02 er opnået, anses uddannelseselementet for bestået.

Semester

Prøve

Uddannelseselement

ECTS

Bedømmelse

1. semester

1. eksterne

25

7-trinsskala

2. semester

1. interne
2. eksterne

5
20

7-trinsskala
7-trinsskala

Intern
Ekstern

3. semester

2. interne
3. interne

Kunden som udgangspunkt,
Branche og konkurrenter,
Innovation
Videnskabsteori og metode
Udvikling af salgsgrundlaget,
Det taktiske og
operationelle salg,
Implementering og
opfølgning
Valgfrit uddannelseselement
Praktikken

Intern/
ekstern
Ekstern

10
15

7-trinsskala
7-trinsskala

Intern
Intern

3. eksterne

Bachelorprojekt




Kerneområde: Virksomhedens salgsgrundlag
ECTS: 30
Indhold:










Læringsmål:
Viden
Den studerende skal:








15

7-trinsskala

Ekstern









Færdigheder
Den studerende skal:







Kompetencer
Den studerende skal:










Kerneområde: Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv
ECTS: 20
Indhold:




Læringsmål:
Viden
Den studerende skal:







Færdigheder
Den studerende skal:







Kompetencer
Den studerende skal:
















Obligatorisk uddannelseselement: Kunden som udgangspunkt
Kerneområde: Virksomhedens salgsgrundlag
ECTS: 15
Indhold:

















Læringsmål:
Viden
Den studerende skal:












Færdigheder
Den studerende skal:

















Kompetencer
Den studerende skal:











Obligatorisk uddannelseselement: Branche og konkurrenter
Kerneområde: Virksomhedens salgsgrundlag
ECTS: 5
Indhold:







Læringsmål:
Viden
Den studerende skal:












Færdigheder
Den studerende skal:






Kompetencer
Den studerende skal:





Obligatorisk uddannelseselement: Innovation
Kerneområde: Virksomhedens salgsgrundlag
ECTS: 5
Indhold:







Læringsmål:
Viden
Den studerende skal:







Færdigheder
Den studerende skal:





Kompetencer
Den studerende skal:






Obligatorisk uddannelseselement: Videnskabsteori og metode
Kerneområde: Virksomhedens salgsgrundlag
ECTS: 5
Indhold:








Læringsmål:
Viden
Den studerende skal:








Færdigheder










Kompetencer
Den studerende skal:






Obligatorisk uddannelseselement: Udvikling af salgsgrundlaget
Kerneområde: Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv
ECTS: 10
Indhold:















Læringsmål:
Viden
Den studerende skal:






Færdigheder
Den studerende skal:











Kompetencer
Den studerende skal:









Obligatorisk uddannelseselement: Det taktiske og operationelle salg
Kerneområde: Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv
ECTS: 5











Læringsmål:
Viden
Den studerende skal:








Færdigheder
Den studerende skal:










Kompetencer
Den studerende skal:





Obligatorisk uddannelseselement: Implementering og opfølgning
Kerneområde: Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv
ECTS: 5
Indhold:









Læringsmål:
Viden
Den studerende skal:





Færdigheder
Den studerende skal:






Kompetencer
Den studerende skal:







Der er i alt tre prøver i de obligatoriske uddannelseselementer fordelt med to prøver efter 1. semester og
en prøve efter 2. semester. Se afsnit

Uddannelseselementer
fordelt på semestre
Kerneområder

Virksomhedens salgsgrundlag

Forretningsudvikling i et
internationalt perspektiv

Valgfag/specialeforløb
Praktikforløb og projekt
Afsluttende eksamensprojekt
I alt

1.
semester

2.
semester

3.
semester

ECTS

Obligatoriske elementer

50

Kunden som
udgangspunkt
15 ECTS
Branche og konkurrenter
5 ECTS
Innovation
5 ECTS
Videnskabsteori og
metode
5 ECTS

30

Udvikling af
salgsgrundlaget
10 ECTS
Det taktiske og
operationelle salg
5 ECTS
Implementering og
opfølgning
5 ECTS
Valgfrie uddannelseselementer
10
Praktik og afsluttende eksamensprojekt

30

30

20

10
15
15
30

15
15
90

Institutionen udbyder I hvert semester valgfrie uddannelseselementer (valgfag) Fagene kan udbydes på
dansk eller engelsk. Hvert valgfag udgør 5 ECTS points.
Det valgfrie tema har et samlet omfang på 10 ECTS og er placeret i 2. semester.
Der gives en individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Der er intern censur på de valgfrie
uddannelseselementer.

Ifald der er tale om studiegrupper og valgfrie emner, vil underviseren bistå deltagerne i den enkelte
studiegruppe med at strukturere det valgfri emne og indkredse de dele af relevante faglige discipliner, som
kan bidrage til fordybelsen. Der formuleres ligeledes mål for læringsudbyttet specificeret i den viden og de
færdigheder og kompetencer, som deltagerne i studiekredsen skal tilegne sig.
Det er muligt at tage hele det valgfrie uddannelseselement eller dele heraf i udlandet, hvor formen kan
variere.

Uddannelseselementet skal perspektivere uddannelsens kerneområder.
Uddannelsesforløbet skal perspektivere uddannelsens kerneområder. Læringsmål udarbejdes i samarbejde
med den enkelte studiekreds og studerende, da de afhænger af det valgte forløb.

Formålet med uddannelseselementet er at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetence til at
identificere, vurdere og udvikle strategier for handel og markedsføring. Endvidere skal den studerende
kunne arbejde anvendelsesorienteret med konkrete mål i samarbejde med en etableret virksomhed.
Erhvervsakademi Sjælland, Campus Næstved udbyder følgende valgfrie uddannelseselementer i efteråret
2017



Erhvervsakademi Sjælland, Campus Roskilde udbyder følgende valgfrie uddannelseselementer i efteråret
2017



Spor
ErhvervsAkademi Sjælland
Afdeling Næstved
ErhvervsAkademi Sjælland
Afdeling Roskilde

Valgfrie uddannelseselementer
Project Management in Practice
Strategic Management
Global Marketing
IT-Law

ECTS
5
5
5
5

Project Management in Practice
Næstved
ECTS: 5
Content/pupose:
The subject is based on participating actively in the creation of a specific product or service through organising in
study-project teams. This means, that each team will have to deliver a complete project description at the end of
the course. The exam will be based on this description. The student develops skills in analysing, reflecting on and
managing the demands of running a project.
Course content





The subject will also integrate and further develop the learning from Innovation Camp on 1. Semester.
Learning objectives:
To teach the students to become project managers in real life by learning to analyse and handle issues relating to
project management, risk management and product development in a dynamic interplay between theory and
practice.
Knowledge and understanding:




Skills





Competences



Exam:
The exam in Project Management in practice is based on a written synopsis of a minimum of five pages. The
synopsis is supposed to form a project description of the chosen development of a product or service. This means,
that the synopsis will have to present specific enclosures as to time and risk management, as well as other relevant
document.
The synopsis will have to be written in the project-study-teams, and the exam will be an individual oral exam for 30
minutes including evaluation and awarding of a grade.
At the exam, special emphasis is placed on the student demonstrating insight into how companies can use the tools
taught in the course to develop and improve their business. The student is expected to demonstrate crossdisciplinary understanding and the ability to apply tools taught during other parts of the syllabus and in general a
good understanding of business.
Eksamen ved valgfrit uddannelseselement for afdeling Næstved:
Ved afslutningen af valgfaget udarbejder hver studiegruppe en projekt, synopsis der er skrevet i henhold til
projektet manualen, denne synopsis anvendes efterfølgende som grundlag for den mundtlige eksamen.
Karakteren gives til gruppen, men kan differentieres individuelt, hvis en studerende ikke deltager aktivt. Hver
studerende præsenterer og eksemplificerer en eller flere interessante problemstillinger fra projektet med
tilsvarende løsninger og teoretisk underbygning.

Strategic Management
Næstved
ECTS: 5
Content/purpose:
Through the main strategy concepts and models students acquire the knowledge, skills and competences to assess
and join the disciplines of strategic analysis, strategy evaluation and strategy implementation and to understand
and assess a company’s sales and marketing strategies in the context of its strategic situation, growth and
competition strategies with special attention to the strategy evaluation and strategies to overcome and avoid
competition. The students gain insight into the considerations, issues and dilemmas the management is confronted
with working with the company's overall long-term development. Hereby the students will be able to identify,
assess and join the realization of company long-term strategies through a.o. the company’s sales and marketing
strategies and other disciplines on the study.
Course content:
The work methods include teaching, lectures and presentations including relevant cases. The students work in
groups to develop concrete solutions to the cases.
Main content:














Learning objectives:
Knowledge





Skills
The students acquire skills to:




Competences
The students acquire competences to:




Exam:
Oral 30 minutes on a basis of a written group synopsis on a concrete case chosen by the students themselves and
approved by the teacher/tutor.
Eksamen ved valgfrit uddannelseselement for afdeling Næstved:
Ved afslutningen af valgfaget udarbejder hver studiegruppe en projekt, synopsis der er skrevet i henhold til
projektet manualen, denne synopsis anvendes efterfølgende som grundlag for den mundtlige eksamen.
Karakteren gives til gruppen, men kan differentieres individuelt, hvis en studerende ikke deltager aktivt. Hver
studerende præsenterer og eksemplificerer en eller flere interessante problemstillinger fra projektet med
tilsvarende løsninger og teoretisk underbygning.

Global Marketing
Roskilde
ECTS: 5
Content/purpose:
Through the main strategy concepts and models students acquire the knowledge, skills and competences to assess
and join the disciplines of strategic analysis, strategy evaluation and strategy implementation and to understand
and assess a company’s sales and marketing strategies in the context of its strategic situation, growth and
competition strategies with special attention to the strategy evaluation and strategies to overcome and avoid
competition. The students gain insight into the considerations, issues and dilemmas the management is confronted
with working with the company's overall long-term development. Hereby the students will be able to identify,
assess and join the realization of company long-term strategies through a.o. the company’s sales and marketing
strategies and other disciplines on the study.
Course content:
The work methods include teaching, lectures and presentations including relevant cases. The students work in
groups to develop concrete solutions to the cases.
Main content:















Learning objectives:
Knowledge
The students acquire knowledge and understanding about:





Skills
The students acquire skills to:




Competences
The students acquire competences to:




Exam:
Oral 30 minutes on a basis of a written group synopsis on a concrete case chosen by the students themselves and
approved by the teacher/tutor.

IT-Law
Roskilde
ECTS: 5
Content/purpose:
The subject 'IT law "you will learn about some key legal issues related to Internet marketing and social media.
Coherence with other subjects on the program
There is a correlation between the general subject "Business Law" and the other marketing courses, especially
there is a link to the subject of digital marketing.
Learnings objectives:
Knowledge:
The student must:




Skills
The student must be able to assess different marketing approaches in relation to the law on:




Competencies
The student must:






Exam: Oral exam with preparation. Graded on the 7-point scale.

Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring er et selvstændigt afrundet
forløb, der omfatter både teori og praktik. Praktikken skal i samspil med uddannelsens teoretiske dele
styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte.
I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til
relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken tilknyttet en eller flere private eller
offentlige virksomheder. Praktikopholdet er ulønnet. Den studerende søger selv aktivt praktikplads, og
Erhvervsakademi Sjælland sikrer rammerne om praktikforløbet.

Praktik
Tidsmæssig placering: 3. semester
ECTS: 15

Læringsmål:
Viden
Den studerende skal:




Færdigheder
Den studerende skal:



Kompetencer
Den studerende skal:


Bedømmelse: 1 prøve

Ansvar- og opgavefordeling i forbindelse med praktik er som følger:
En skriftlig aftale underskrevet af den studerende, praktikstedet og vejlederen danner grundlag for
praktikkens gennemførelse.
Praktikvirksomhederne forventes at være blandt den kreds af samarbejdspartnere, som også bistår med
best practice-erfaring i undervisernes videns netværk samt er opdragsgivere på de studerendes henholdsvis
1. og 2. semesterprojekt.
I virksomheden har den studerende en vejleder tilknyttet – dette forestår virksomhed og den studerende
for.
Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement
og fleksibilitet, som den færdiguddannelses professionsbachelor må forventes at møde i sit første job.

Det er den studerendes eget ansvar at gennemføre processen frem til underskrivelse af praktikaftale med
iværksætter-/virksomhedsmiljø eller virksomhed. Den studerende støttes i denne proces af akademiet på
en række forskellige måder, som det fremgår af nedenstående.
Den studerende har under praktikken selv ansvar for at bidrage til, at læringsmålene nås.
Ved misforhold under praktikken er det den studerendes ansvar at orientere den tildelte vejleder om dette,
så der kan arbejdes på at finde en løsning.

Praktikkoordinatoren har til ansvar at introducere praktikken. Ligeledes har vejlederen også ansvar for at
indsamle og godkende, at praktikaftalerne i deres udformning lægger op til en praktikperiode, hvorigennem
læringsmålene kan nås.

Den studerende tilknyttes en vejleder i forbindelse med projektskrivning. Det vil være denne vejleder, som
den studerende i hverdagen henvender sig til, ved spørgsmål, behov for hjælp eller lign. Herefter kan
praktikkoordinator kontaktes.
Studerende vil få tildelt en praktikvejleder som vejleder den studerende gennem hele praktikprocessen
bl.a. i forbindelse med det faglige indhold af praktikken samt om opstilling af læringsmål i samarbejde med
valgte virksomhed. Det er planlagt, at vejleder har kontakt med praktikstedet efter behov.
Praktikperioden afsluttes med en skriftlig rapport, der kan følges op med en evalueringssamtale, hvor den
studerende og vejleder i fællesskab vurderer den studerendes læringsudbytte af praktikken holdt op mod
de opstillede læringsmål. Den studerendes læringsmål skal bestås, for at kunne blive indstillet til eksamen.
Alternativt bedømmes den skriftlige rapport (praktikrapporten) af praktikvejlederen og en beståelse heraf
er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen.

Uddannelsen består af tre semestre, der tilsammen giver professionsbacheloren den målsatte
kompetenceprofil.
Samtidig udgør hvert semester et samlet og afgrænset læringsforløb med egen ud-prøvning. Det er således
muligt for en studerende at erstatte et semester med en dokumenteret ækvivalerende læring og
Udprøvning fra en anden dansk eller udenlandsk institution.
Uddannelseselementer har til formål at give den studerende faglige og metodiske kompetencer således, at
denne kan angribe komplekse problemstillinger i praksis inden for professionen på et teoretisk velfunderet
grundlag.
Den studerende skal gennem uddannelsen desuden lære at identificere og dække egne læringsbehov samt
sætte sig i stand til at indgå fleksibelt, målrettet og handlekraftig i personlige og komplekse tværkulturelle
relationer - både i forhold til kunder og samarbejdspartnere og i forhold til kolleger og ledere – i og uden
for landets grænser.
De obligatoriske uddannelseselementer afspejler professionens kernefunktioner i praksis. Desuden er der
et valgfrit emne, hvor de studerende i studiekredse kan definere et i forhold til professionen relevant emne
og under dette afgrænse et sæt af faglige obligatorisk uddannelseselementer for en større fordybelse.
De to første semestre afsluttes hvert med et semesterprojekt defineret af eksterne relevante
opdragsgivere.
Virksomhedspraktikken har til formål at give den studerende mulighed for at afprøve de første to
semestres læringsudbytte på professionens problemstillinger i praksis. Praktikken skal således foregå i en
for professionen relevant virksomhed og jobfunktion.

Det afsluttende bachelorprojekt foregår ligeledes i en for professionen relevant virksomhed og funktion, og
den studerende skal her i praksis dokumentere sit samlede læringsudbytte på løsning af en afgrænset og
for professionen relevant problemstilling.
Det valgfri emne sammen med virksomhedspraktikken og bachelorprojektet giver den studerende
mulighed for at give sin samlede kompetenceprofil en individuel toning.
Undervisningen kan finde sted på andre campusser i Erhvervsakademi Sjælland.

I særlige tilfælde kan undervisningen ske ved e-læring, som ikke vil kræve fysisk tilstedeværelse. Omfanget
af e-læring kan ikke være en væsentlig del af et fag. Materiale der produceres til e-læring vil blive lagt på de
studerendes intranet.

Gennem deltagelse i kvalitets- og udviklingsarbejde samt involvering i virksomheds-netværk og
vidensnetværk med aftagere og forskningsinstitutioner opnår underviserne indsigt i og viden om de nyeste
tendenser i erhvervet. Erfaringerne inddrages systematisk i undervisningen.
Gennem semesterprojekter, virksomhedspraktik og bachelorprojekt opnår de studerende en kontakt med
praksis, og de får mulighed for at kombinere teori og praksis.

Dermed sikres en holistisk og tværfaglig indgangsvinkel på de i praksis komplekse problemstillinger, som
kendetegner professionen. Undervisningen tilrettelægges således med udgangspunkt i disse
problemstillinger og vil i høj grad bygge på empiri, cases og best practice fra de virksomheder, som
uddannelsen samarbejder med.
Der lægges ligeledes vægt på, at uddannelsens undervisere har praktisk erfaring inden for professionen og
indgår i netværk for videndeling med såvel praksismiljøer som forskningsmiljøer inden for professionens
faglige felt.
I undervisningen inddrages den nyeste viden og resultater fra nationale og internationale forsknings-,
forsøgs- og udviklingsarbejder fra de discipliner, som knytter sig til professionen.
It indgår som redskab, pædagogisk metode og til informationsformidling.
Både i undervisningen og i andre aktiviteter i uddannelsen skabes et levende og involverende læringsmiljø
gennem brugen af en lang række forskelligartede metoder der bidrager til at klæde de studerende på til
arbejdet med handel og markedsføring.
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i en kombination af faglige input og problemstillinger i
konkrete praksisfelter og vil også bygge på empiri, cases og best practice fra virksomheder som
uddannelsen eller studerende finder samarbejde med.
Følgende aktiviteter understøtter opnåelse af læringsmålene:
1)

undervisning

2)

gruppe- og projektarbejde

3)

vejledning

4)

præsentationer

5)

gæsteforedrag, virksomhedsbesøg, cases m.m.

6)

fysiske rammer

7)

afvikling af lektioner og moduler

Indholdet af undervisningen og de tilknyttede aktiviteter på uddannelsen er bygget op så de følger det
typiske livsforløb for arbejdet med handel og markedsføring igennem moduler – kaldet Compulsory Course
Element (Obligatorisk uddannelseselement) CCE, og de studerende derfor får teoretisk og fagligt input
”just-in-time”.
Igennem hele uddannelsen gennemføres processer der skal sikre viden, færdigheder og kompetencer jf.
læringsmålene for de enkelte fag, som de studerende i tværnationale grupper kan anvende som
udgangspunkt for udvikling af konkrete handels- og markedsføringsstrategier.
På første semester deltager alle i en innovation camp, af en uges varighed. Denne camp kan også foregå
som almindelig undervisning, og vil her være spredt ud over hele semesteret. Det er obligatorisk at deltage,
og der vil blive ført fravær. Studerende, som udebliver eller har fravær vil skulle ud prøves på anden vis

I starten af uddannelsesforløbet oprettes studiegrupper, som de studerende arbejder og løser opgaver i.
Det er et krav ved gruppesammensætningen, at der tages højde for køn, nationalitet og at tværfaglige
kompetencer anvendes, så mangfoldigheder er repræsenteret.

Vejledningen understøtter den studerendes arbejde i forbindelse med opgaveskrivning. Se pkt. 18
omhandlende uddannelsens prøver, hvor krav mv. til skriftlige projekter er beskrevet. Vejleders opgave er
sekundært at understøtte den studerendes faglige afklaring i forbindelse med opgave- og projektskrivning,
at identificere egne personlige og faglige udviklingsbehov i forhold til at virke i uddannelsens praksisfelt.
Den studerende kan ikke forvente vejledning ud over den, der er tilknyttet opgaver og projekter stillet af
institutionen.

Den studerende vil undervejs i studiet (minimum en gang per semester) skulle pitche og/eller præsentere
et oplæg over for holdet, underviserne og evt. eksterne interessenter (fx potentielle partnere, investorer,
rådgivere, case-virksomheder eller andre).

Erfarne fagpersoner, rådgivere m.fl. vil blive forsøgt inddraget løbende under uddannelsen for at bidrage
med deres erfaringer.

Undervisning og projektarbejde foregår i fysiske rammer der understøtter både klasse og gruppeaktiviteter.

Undervisningen tilrettelægges således, at længde på moduler, lektioner, pauser mm. vil være flydende i
forhold til skematider, og være tilrettelagt af den enkelte under-viser.
Der kan på studiet være planlagt selvstudiedage, men disse vil ikke ligge på en fast ugedag.

Undervisningen tilrettelægges delvist under hensyntagen til de studerendes forudsætninger i forhold til
adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse. For at opnå et fælles fagligt grundlag med henblik på at
kunne planlægge og indgå i projektgrupper på studiet m.m. suppleres med grundlæggende litteratur, som
den studerende selv er ansvarlig for at orientere sig i efter anvisning fra underviserne.

Dele af uddannelsens undervisningsmateriale kan være på engelsk og dele af undervisningen kan foregå på
engelsk.
Der kræves ikke yderligere kendskab til fremmedsprog, udover hvad adgangsbekendtgørelsen angiver.

Det er muligt at gennemføre praktik og bachelorprojekt i virksomheder eller organisationer uden for
landets grænser.

På professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring kan følgende
uddannelseselementer gennemføres i udlandet:



Uddannelseselementer taget som del af et udlandsophold, kan meriteres til uddannelsen såfremt de
opfylder indholdsmæssige og niveaumæssige krav.
Erhvervsakademi Sjælland skal via studielederen modtage og eventuelt kunne nå at godkende en ansøgning
om meritering, inden udlandsopholdet påbegyndes – det påhviler den studerende at ansøge i tide.
Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.
Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af et studieophold pligt til efter endt studieophold at kunne
dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i

forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan
indhente de nødvendige oplysninger.
Et meriteret uddannelseselement anses for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne for den
pågældende uddannelse. Det tilstræbes, at det på uddannelsen er muligt for den studerende at
gennemføre 2. semester på uddannelsesinstitutioner i udlandet.

Der forefindes ikke for nuværende aftaler med andre udenlandske uddannelsesinstitutioner om
parallelforløb.

Alle uddannelseselementer afsluttes med en prøve, der bedømmes ved brug af 7-trins skalaen. Se afsnit
5.1.2 om bundne forudsætninger, der beskriver de betingelser, den studerende skal opfylde for at kunne gå
til prøve og gennemføre uddannelsen.

Prøvernes placering og omfang fremgår af Figur 2 i afsnit 3.1. Alle prøver skal bestås med mindst
karakteren 02.

Uddannelsen indeholder en variation af prøveformer, der afspejler undervisningens indhold og
arbejdsformer

Bundne forudsætninger er de betingelser, der skal opfyldes af den studerende for at kunne gå til prøve og
gennemføre uddannelsen.
De obligatoriske opgaver skal godkendes (CCE – compulsury course element)for at den studerende kan
indstilles til eksamen. Til hver CCE offentliggøres en beskrivelse med krav til output, evaluering, tidsplan
med mere. Afleveringsfrister annonceres via erhvervs-akademiets interne kommunikationsplatform.
Til hver CCE vil der være en manual til rådighed, hvor krav, aflevering mv. er specificeret. Nedenfor følger
en oversigt over hvilke CCEs, der skal godkendes, før end den studerende kan gå til hver prøve.

Bundne forudsætninger
1. eksterne - Virksomhedens salgsgrundlag (Videnskabsteori og Metode udprøves i en separat udprøvning)
Forudsætninger for at gå til prøven:
Godkendelse af følgende CCEs:¨





Bundne forudsætninger
1. interne – Videnskabsteori og metode
Forudsætninger for at gå til prøven:
Godkendelse af følgende CCEs:¨




Bundne forudsætninger
2. eksterne – Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv
Forudsætninger for at gå til prøven:
Godkendelse af følgende CCEs:¨







Bundne forudsætninger
2. interne – Prøve i valgfrit uddannelseselement
Forudsætninger for at gå til prøven:
Godkendelse af følgende CCEs:¨







Bundne forudsætninger
3. interne - Praktikprøve
Forudsætninger for at gå til prøven:

For at den studerende kan deltage i eksamen, skal den studerende have gennemført ErhvervsAkademi Sjælland’
elektroniske evaluering af praktikforløbet.

Bundne forudsætninger
3. eksterne - Bachelorprojekt
Forudsætninger for at gå til prøven:
Alle andre eksaminer på uddannelsen skal være bestået, inklusiv praktik.

Her følger en oversigt over uddannelsens prøver med beskrivelse af formkrav og bedømmelse.

Prøvernes tilrettelæggelse
1. eksterne - Virksomhedens salgsgrundlag (Videnskabsteori og Metode udprøves i en separat udprøvning)
6-timers skriftlig eksamen.
Bedømmelseskriterier:
Bedømmelseskriterier = læringsmålene for Kunden som udgangspunkt, Branche og konkurrenter samt Innovation.
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.
Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen. Der henvises til studiekalenderen.
Tidsmæssig placering: Udgangen af 1. semester.
ECTS: 25

Prøvernes tilrettelæggelse
1. interne – Videnskabsteori og metode
Skriftlig eksamen.
Bedømmelseskriterier:
Bedømmelseskriterier = læringsmålene for Videnskabsteori og metode.
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.
Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen
Tidsmæssig placering: Udgangen af 1. semester.
ECTS: 5

Prøvernes tilrettelæggelse
2. eksterne – Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv
Mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt arbejde.
Bedømmelseskriterier:
Bedømmelseskriterier = læringsmålene for Udvikling af salgsgrundlaget, Det taktiske og operationelle salg samt
Implementering og opfølgning.
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.
Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen
Tidsmæssig placering: Udgangen af 2. semester.
ECTS: 20

Prøvernes tilrettelæggelse

2. interne – Prøve i valgfrit uddannelseselement
Der henvises til de enkelte valgfag i afsnit 3.4.
Bedømmelseskriterier:
Bedømmelseskriterier = læringsmålene for det valgfrie uddannelseselement.
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.
Konsekvenser af manglende beståelse: Reeksamen
Tidsmæssig placering: Udgangen af 2. semester.
ECTS: 10

Prøvernes tilrettelæggelse
3. interne - Praktikprøve
Rapport med mundtlig prøve.
Bedømmelseskriterier:
Bedømmelseskriterier = læringsmålene for praktikken. Se afsnit 3.5.
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.
Konsekvenser af manglende beståelse: Forbedring af praktikrapport.
Tidsmæssig placering: 3. semester, når praktikperioden er afsluttet.
ECTS: 15

Prøvernes tilrettelæggelse
3. eksterne - Bachelorprojekt
Rapport med mundtligt forsvar.
Formkrav til det skriftlige projekt:
Der henvises til bachelormanualen på uddannelsens kommunikationsplatform. Der henvises desuden til afsnit 5.5
om krav til bachelorprojektet.
Bedømmelseskriterier:
Bedømmelseskriterier = læringsmålene for bachelorprojektet. Se afsnit 5.5.
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.
Konsekvenser af manglende beståelse: Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal
den studerende udarbejde et nyt projekt med en ny problemstilling.
Tidsmæssig placering: Udgangen af 3. semester.
ECTS: 15

Se oversigt under afsnit 3.1

Se oversigt under afsnit 3.1

Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart for at
den studerende kan fortsætte uddannelsen.
Se henvisning til den gældende bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser i
afsnit 1.2.

Redaktionelle krav anvendes i forbindelse med udarbejdelse af skriftlige opgaver. Erhvervsakademi
Sjælland er via ”Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser” (se henvisning til
gældende bekendtgørelse i afsnit 1.2) forpligtet til at gøre de studerende bekendt med, hvilke mål og krav
der er væsentlige for prøverne.
Manglende overholdelse af formkrav kan medføre afvisning af en besvarelse, som derefter ikke vil blive
bedømt, og et prøveforsøg vil være opbrugt.
Det er derfor vigtigt, at den studerende har sat sig ind i dette. Formålet er at gøre opgaven overskuelig og
læsevenlig og sikre, at opgaven lever op til generelle publikationskrav. Det er en god ide for den
studerende, ligeledes at gøre sig bekendt med indholdet i ”Vejledning til skriftlige opgaver”.
En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er
udfærdiget uden uretmæssig hjælp.
På Professionsbachelor i international handel og markedsføring gælder følgende formelle krav for alle
skriftlige produkter:






Formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af opgave og eksamenspræstationen,
uanset hvilket sprog projektet er skrevet på, idet det faglige indhold dog vægter tungest. Det skriftlige
arbejde i forbindelse med bachelorprojektet vurderes på såvel det faglige indhold som på læsbarheden
(overskuelighed, fagsprog, formulering og stavning).

Bachelorprojektet på professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring 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. Erhvervsakademi Sjælland godkender
problemstillingen.

Eksamen i bachelorprojektet afvikles som en ekstern prøve, som sammen med prøven efter praktikken og
uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.
Prøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde
sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået.

Bachelorprojektet
ECTS: 15
Tidsmæssig placering: I slutningen af 3. semester.
Indhold:
Projektet skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger i uddannelsen og skal indeholde elementer fra
praktikopholdet.
Problemstillingen til projektet udarbejdes af den studerende og så vidt muligt i samarbejde med en virksomhed.
Projektets problemstilling skal godkendes af skolen.
Bachelorprojektet udarbejdes som hovedregel individuelt.
Ved løsningen af den opstillede problemstilling er det vigtigt, at den studerende kan anvende centrale teorier og
metoder. Derudover skal bachelorprojektet inddrage empirisk materiale til løsning af den konkrete problemstilling.
Læringsmål:
Læringsmålene er de samme som for uddannelsen. Se afsnit 1.5.
Desuden gælder nedenstående læringsmål for bachelorprojektet.
Viden
Den studerende skal:



Færdigheder
Den studerende skal:




Kompetencer
Den studerende skal:




Stave- og formuleringsevne indgår i bachelorprojektet. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af
det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest.
Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra
kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og
stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.

Alle hjælpemidler er tilladt med mindre andet er udtrykkeligt angivet for den enkelte prøve.

Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om særlige
prøvevilkår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøven afvikles. Der kan
dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Ansøgningen skal
ledsages af en lægeattest, udtalelse fra fx tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden
dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse.
Ansøgning om tilladelse til at medbringe andre hjælpemidler skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før
prøvens afvikling.

En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller
af anden uforudsigelig grund (force majeure), får mulighed for at aflægge (syge)prøven snarest muligt. Er
det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, får den studerende mulighed for at
aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve.
Orientering om tid og sted for sygeprøver findes på afdelingens kommunikationsplatform.
Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring1. Institutionen skal senest have modtaget lægeerklæring tre
hverdage efter prøvens afholdelse. Studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal
dokumentere at vedkommende har været syg på den pågældende dag.
Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende brugt et prøveforsøg.

Ved ikke bestået prøve eller ikke fremmøde ved prøve er den studerende automatisk tilmeldt omprøve så
længe der resterer prøveforsøg. Omprøven kan være identisk med næste ordinære prøve.

1

Evt. omkostninger til fremskaffelse af dokumentation oppebæres af den studerende.

Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår omprøve afholdes.
Orientering om tid og sted for omprøver findes på afdelingens kommunikationsplatform.
Studielederen kan dispensere fra den fortsatte tilmelding, når det er begrundet i usædvanlige forhold,
herunder dokumenteret handicap.

Prøverne skal aflægges på dansk med mindre andet er nævnt i beskrivelsen af de enkelte prøver. Prøverne
kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk. I uddannelser eller enkeltfag, der udbydes på engelsk
eller et andet fremmedsprog, kan prøverne aflægges på dette sprog.
Studerende med andet modersmål end dansk kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og
formuleringsevne indgår i bedømmelsen af det afsluttende projekt eller det afsluttede eksamensprojekt,
samt de prøver, hvor det af denne studieordning fremgår, at de nævnte evner indgår i bedømmelsen.
Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.

Der er ingen studiestartsprøve på studiet.

En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er
udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

Eksamenssnyd ved plagiering omfatter tilfælde, hvor en skriftlig opgave helt eller delvist fremtræder som
produceret af eksaminanden eller eksaminanderne selv, selv om opgaven:
●
●

●
●

omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det
gengivne har en tydelig angivelse af kilden, jf. institutionens krav til skriftlige arbejder.
omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignendes
formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se, at passagerne ikke kunne være skrevet uden
anvendelse af det andet værk
omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis
genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte arbejder uden kildeangivelse.

Det indberettes til studielederen hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en
eksaminand:

●
●
●

uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp,
har udgivet en andens arbejde for sit eget (plagiat), eller
har anvendt eget tidligere bedømt arbejde eller dele heraf uden henvisning (plagiat).

Vedrører indberetningen eksamenssnyd som plagiering i en skriftlig opgave, som er bedømmelsesgrundlag
ved en senere mundtlig prøve udsætter studielederen prøven, hvis det ikke er muligt at afklare forholdet
inden den fastsatte prøvedato.

Indberetningen skal ske uden unødig forsinkelse. Med indberetningen skal følge en skriftlig fremstilling af
sagen, der omfatter oplysninger, der kan identificere de indberettede personer, samt en kort redegørelse
og den foreliggende dokumentation for forholdet. Er der tale om gentagelsestilfælde for én eller flere af de
indberettede personer, skal dette oplyses.
Ved indberetning af plagiering skal de plagierede dele markeres med tydelig henvisning til de kilder, der er
plagieret fra. Den plagierede tekst skal ligeledes markeres i kildeteksten.
Studielederen afgør, om høringen af den studerende skal ske mundtligt, skriftligt eller en kombination
heraf.
Ved den mundtlige partshøring indkaldes eksaminanden til en samtale til nærmere belysning af
sagsforholdet med henblik på at præsentere vedkommende for dokumentationen for formodningen af
eksamenssnyd og for at høre den eksaminandens opfattelse. Eksaminanden har ret til at møde med en
ledsager.
Ved den skriftlige partshøring fremsendes dokumentationen for formodningen af eksamenssnyd med
henblik på at anmode om den studerendes skriftlige opfattelse.

Hvis studielederen efter belysning af sagsforholdet får bekræftet formodningen om eksamenssnyd, og
handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser studielederen eksaminanden
fra prøven.
I mindre alvorlige tilfælde gives først en advarsel.
Under skærpende omstændigheder kan studielederen bortvise i kortere eller længere perioder. I sådanne
tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelser kan medføre varig bortvisning.
En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at
eksaminanden har brugt et prøveforsøg.
Eksaminanden kan ikke deltage i syge-/omprøve, men kan først deltage i prøven ved uddannelsens
næstkommende ordinære udbud af prøven.

Studielederen kan hvor der er tale om skærpende omstændigheder beslutte, at eksaminanden skal
bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel
om, at gentagelser kan medføre varig bortvisning.
Den studerende kan ikke deltage i undervisning eller prøver i perioden, hvor bortvisningen gælder.
Studielederen kan dispensere.

Afgørelse om at have brugt et eksamensforsøg og bortvisning på grund af eksamenssnyd er endelig og kan
ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.
Klage over retlige spørgsmål (fx inhabilitet, høring, klagevejledning, om eksamensbekendtgørelsen er
fortolket korrekt m.v.) kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Klagen indgives til Institutionen og stiles til studielederen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have
lejlighed til at kommentere inden for en frist på normalt en uge. Institutionen sender klagen, udtalelsen og
klagerens eventuelle kommentarer til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Klagefristen til institutionen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren, jf.
eksamensbekendtgørelsens § 51.

Se afsnit 6.3 om kriterier for vurdering om studieaktivitet.

Det kan være muligt at få meriteret uddannelsesdele fra andre institutioner eller lignende til en uddannelse
på Erhvervsakademi Sjælland.
Erhvervsakademi Sjælland godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte
uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele på
uddannelsen på [erhvervsakademiet]. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.
Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller
udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må kunne antages at give merit.

Beståede valgfri uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre
uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse såvel som ved andre uddannelser.

Der søges om forhåndsmerit, hvis den studerende har meritgivende uddannelseselementer, som enten
udbydes af uddannelsen eller ikke udbydes af uddannelsen.

Kriterierne er lavet med henblik på at medvirke til, at de studerende som dimitterer fra Erhvervsakademi
Sjælland gør det med så højt fagligt niveau som muligt samt at Erhvervsakademi Sjælland opfylder
eksisterende lovgivning om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (se
henvisning til gældende lovigvning i afsnit 1.2).
Erhvervsakademi Sjælland kan uden yderligere varsel bringe indskrivningen til ophør for studerende, der
ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst et år. Erhvervsakademi Sjælland kan
dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
En studerende, som ikke består eksamen af et omfang på mindst 45 ECTS-point inden for en
sammenhængende periode på et år, er ikke studieaktiv. Herfra er undtaget perioder, hvor en studerende er
bevilget orlov.

Deltagelse i undervisningen:





Der afholdes studiestartsprøve/bundne forudsætninger/stopprøver
Obligatoriske opgaver/bundne forudsætninger
Der følges op på eventuelle studerende som udebliver/ikke består eller af anden årsag ikke gennemfører de
bundne forudsætninger/stopprøver/obligatoriske opgaver.
De studerende har to forsøg til hver prøve. Kan en studerende ikke opfylde kravene for bundne
forudsætninger/stopprøver orienterer underviser studieleder herom. Den studerende vil efterfølgende
modtage en skriftlig henvendelse om, at der ikke kan gås til eksamen. Se afsnit 5.1.2 om de bundne
forudsætninger for hver prøve.
Institutionen kan dispensere fra dette, når det er begrundet i usædvanlige forhold.
Der er i forbindelse med studieaktivitet udarbejdet beskrivelse af procedure for:






For at en henvendelse fra en studerende kan føre til administrativ udmeldelse kræves en skriftlig
dokumentation fra den studerende. Dokumentation kan være udfyldelse af officiel udmeldelsesblanket
eller være en mail fra den studerende.

Den studerendes studieaktivitet vurderes i løbet af semesteret. Studieaktivitet vurderes ud fra
fraværsregistrering og bundne forudsætninger/stopprøver/aflevering af skr. arbejde. På uddannelsen er
det fastsat, hvordan studieaktivitet defineres.
Det er studievejlederen, som opsamler vurderingerne af studieaktiviteten af de studerende i forhold til
fraværsregistrering og det er undervisere/studieleder som op-samler vurderingerne af studieaktiviteten af
de studerende i forhold til bundne forudsætninger/stopprøver/aflevering af skr. arbejde - jævnfør den
enkelte uddannelses gældende procedure om studieaktivitet
Første gang en studerende vurderes studie-inaktiv får den studerende en henvendelse (via en mail eller
telefonopkald) og en samtale med studievejlederen.
Anden gang en studerende vurderes studie-inaktiv får den studerende en skriftlig henvendelse fra
studieadministrationen.
Efter modtagelse af den skriftlige henvendelse skal den studerende selv aktivt melde tilbage om man
ønsker at bibeholde sin studieplads og samtidig også med en plan for hvordan det fremadrettet vil
håndhæves. Gives denne tilbagemelding ikke vil den studerende modtage endnu en skriftlig henvendelse
fra studieadministrationen om udmeldelse fra studiet.
Tredje gang en studerende vurderes studie-inaktiv modtager den studerende en skriftlig henvendelse fra
studieadministrationen om udmeldelse fra studiet.

Institutionen kan dispensere fra reglerne i den fælles del af studieordningen, der alene er fastsat af
institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne samarbejder om en
ensartet dispensationspraksis.
Uddannelsesinstitutionen kan fravige, hvad institutionen eller institutionerne selv har fastsat i
studieordningen, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.

Det anbefales, at eksaminanden søger vejledning hos studievejleder i forbindelse med klageprocedure og
udarbejdelse af klage.
Reglerne om klager over eksamen fremgår af kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen.
I eksamensbekendtgørelsen skelnes mellem klager over:
●
●

eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og/eller bedømmelsen samt
klager over retlige forhold.

De to former for klage behandles forskelligt.

En eksaminand kan indsende en skriftlig og begrundet klage inden for en frist af 2 uger efter, at
bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde over:
●
●
●

prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til
uddannelsens mål og krav
prøveforløbet
bedømmelsen

Klagen kan vedrøre alle prøver, herunder skriftlige, mundtlige samt kombinationer heraf samt praktiske
eller kliniske prøver.
Klagen sendes til studielederen.
Klagen forelægges straks for de oprindelige bedømmere, dvs. eksaminator og censor ved den pågældende
prøve. Udtalelsen fra bedømmerne skal kunne danne grundlag for institutionens afgørelse vedrørende
faglige spørgsmål. Institutionen fastsætter normalt en frist på 2 uger for afgivelse af udtalelserne.
Umiddelbart efter at bedømmernes udtalelse foreligger, får klageren lejlighed til at kommentere
udtalelserne inden for en frist af normalt en uge.
Afgørelsen træffes af institutionen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens eventuelle
kommentarer til udtalelsen.
Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet, og kan gå ud på:
●
●
●

tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse) – dog kun ved skriftlige prøver
tilbud om en ny prøve (omprøve)
at den studerende ikke får medhold i klagen

Besluttes det, at der skal gives tilbud om en ombedømmelse eller omprøve, udpeger studielederen nye
bedømmere. Ombedømmelse kan alene tilbydes i skriftlige prøver, hvor der foreligger materiale til
bedømmelse, da nye bedømmere ikke kan (om)bedømme en allerede afholdt mundtlig prøve, og da de
oprindelige bedømmeres notater er personlige og ikke udleveres.
Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal klageren informeres om, at
ombedømmelse eller omprøve kan resultere i lavere karakter. Den studerende skal, inden for en frist af 2
uger efter at afgørelsen er afgivet, acceptere tilbuddet. Der er ikke mulighed for at fortryde sin accept. Hvis
den studerende ikke accepterer inden for fristen gennemføres ombedømmelse eller omprøve ikke.

Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt.
Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter: Opgaven, besvarelsen, klagen, de
oprindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt institutionens afgørelser.
Bedømmerne meddeler institutionen resultatet af ombedømmelsen vedlagt en skriftlig begrundelse og
bedømmelsen. Omprøve og ombedømmelse kan resultere i lavere karakter.
Hvis det besluttes at foretage en ny bedømmelse eller give tilbud om omprøve, gælder beslutningen alle de
eksaminander, hvis prøven lider af samme mangel, som den der klages over.
Klagen skal sendes til studielederen senest 2 uger (14 kalenderdage) efter, bedømmelsen ved den
pågældende prøve er meddelt. Hvis udløbet af fristen falder på en helligdag, er det den første hverdag
derefter, som er fristudløbsdagen.
Der kan dispenseres fra fristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Klageren kan indbringe institutionens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål for et ankenævn.
Ankenævnets virksomhed er omfattet af forvaltningsloven, herunder om inhabilitet og tavshedspligt.
Anken sendes til studielederen.
Fristen for at anke er to uger efter eksaminanden er gjort bekendt med afgørelsen. De samme krav som
ovenfor nævnt under klage (skriftlighed, begrundelse osv.) gælder også ved anke.
Ankenævnet består af to beskikkede censorer, der udpeges af censorformanden, en eksamensberettiget
lærer og en studerende inden for fagområdet (uddannelsen), som begge udpeges af studielederen for
uddannelsen.
Ankenævnet træffer afgørelse på grundlag af det materiale, som lå til grund for institutionens afgørelse og
eksaminandens begrundede anke.
Ankenævnet behandler anken, og afgørelsen kan gå ud på:
●
●
●

tilbud om ny bedømmelse ved nye bedømmere, dog kun ved skriftlige prøver
tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere eller
at den studerende ikke får medhold i anken.

Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal klageren informeres om, at
ombedømmelse eller omprøve kan resultere i lavere karakter. Den studerende skal, inden for en frist af 2
uger efter at afgørelsen er afgivet, acceptere tilbuddet. Der er ikke mulighed for at fortryde sin accept.
Hvis den studerende ikke accepterer inden for fristen gennemføres ombedømmelse eller omprøve ikke.
Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt.
Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter: Opgaven, besvarelsen, klagen, de
oprindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt institutionens afgørelser.
Ankenævnet skal have truffet afgørelse senest 2 måneder – ved sommereksamen 3 måneder – efter at
anken er indgivet.

Ankenævnets afgørelse er endelig, hvilket betyder, at sagen ikke kan indbringes for højere administrativ
myndighed for så vidt angår den faglige del af klagen.

Klage over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af bedømmerne i forbindelse med ombedømmelse
eller omprøve eller ankenævnets afgørelse kan indbringes for Erhvervsakademi Sjælland inden for en frist
af 2 uger fra den dag afgørelsen er meddelt klageren.
Klage over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af institutionen efter reglerne i
eksamensbekendtgørelsen (fx inhabilitet, høring, om eksamensbekendtgørelsen er fortolket korrekt mv.)
kan indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have mulighed for at kommentere
inden for en frist på normalt en uge. Institutionen sender klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle
kommentarer til Styrelsen for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte. Fristen for indgivelse af
klage til institutionen er 2 uger (14 kalenderdage) fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Alle aktiviteter der påføres den studerende skal betragtes som egenbetaling, med mindre andet er
påført.

FORORD
I dette bilag kan du læse om de regler der gælder for eksamener og prøver. Bilaget er opdelt i emner før,
under og efter eksamenen, så det er nemt og overskueligt hvordan eksmanen/prøverne forløber.
Eksamensreglerne er formelt en del af uddannelsens studieordning, men er af prakti-ske årsager lavet som
et bilag, så de samme regler kan bruges i flere studieordnin-ger.
I eksamensreglerne henvises ofte til studieordningen, hvor de specifikke eksamener og prøver er beskrevet.
Her menes der naturligvis studieordningens fulde tekst.

Når du melder dig til uddannelsen, er du automatisk tilmeldt de prøver, der er planlagt i et almindeligt
uddannelsesforløb. Men hvis du skal til syge- eller omprøve, eller hvis du vil tilmelde dig til en prøve på et
senere hold, skal du selv tilmelde dig i studiesekretariatet.
Tilmeldingsfristen er to uger inden eksamen (eller inden aflevering, hvis prøven omfatter aflevering). Det er
dit eget ansvar at holde styr på datoerne for prøverne og at kontrollere, om du er tilmeldt.
Forudsætningen for, at du kan gå til eksamen er, at du opfylder kravene til beståelse af tidligere prøver,
afleveringer, deltagelse i undervisning mv. Se nærmere i studieordningen.

For hver prøve laver campus en eksamensplan: I planen kan du se praktiske oplysninger om:










Eksamensplanen opslås på opslagstavle og på nettet ca. en måned inden eksamen eller aflevering. Det er
dit eget ansvar at holde dig orienteret om eksamensplanen.

Mød op til eksamen i god tid før det fastsatte tidspunkt – senest 15 minutter før. Ved skriftlige prøver skal
du være på din plads og klar ved prøvens starttidspunkt.

Kommer du for sent til eksamen eller afleverer rapport/produkt for sent kan du udelukkes fra eksamen, og
eksamen vil blive regnet som et forsøg (se nedenfor under omprøver). Hvis der er en rimelig grund til
forsinkelsen, kan den eksamensansvarlige (ved skriftlige prøver) dog afgøre, om du kan lukkes ind alligevel.
På samme måde kan eksaminator ved mundtlige prøver afgøre, om du kan eksamineres senere i det
samme eksamensforløb
Skriftlige arbejder eller andre produkter, der bruges som eksaminationsgrundlag, men som ikke indgår i
bedømmelsen, skal afleveres efter de samme regler som ovenfor.

Bliver du syg inden eksamen, skal du straks give besked til studiesekretariatet. Vær forberedt på, at du vil
blive afkrævet en lægeerklæring (som du selv skal betale). Tidspunkt for sygeeksamen kan ses i
eksamensplanen.
Hvis du udebliver uden gyldig grund, tæller eksamen som et brugt forsøg, og du kan ikke indstille dig til
syge/omprøve, men må vente til næste ordinære eksamen.

Sproget ved prøven – også i skriftlige afleveringer - er dansk, svensk eller norsk eller det sprog,
undervisningen er foregået på. Du kan søge skolen om at bruge et andet sprog. Du skal ansøge hos din
studievejleder senest to måneder inden eksamen, og du har krav på svar en måned inden eksamen.

Som udgangspunkt må du bruge alle hjælpemidler ved eksamen. Udstyr, der muliggør kommunikation
(mobiltelefoner, netværk mv.) er dog kun tilladt, hvis det specifikt fremgår af studieordningen.

I studieordningen kan du se, hvilke hjælpemidler du må bruge til den enkelte eksamen. Vær særligt
opmærksom på it-baserede hjælpemidler – de helt praktiske regler vil fremgå af studieplanen.

Ved alle prøver skal du kunne legitimere dig med billede-ID (studiekort, kørekort, pas). Eksamensvagter og
censor kender dig jo ikke!

Hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, eller hvis du har et
andet modersmål end dansk, kan du søge skolen om særlige prøvevilkår.
Skolen kan give dig særlige vilkår, hvis det er nødvendigt for at sidestille dig med andre eksaminander. Du
skal ansøge hos din studievejleder senest to måneder inden eksamen, og du har krav på svar en måned
inden eksamen.

I kan være flere om at lave en opgave, med mindre der står noget andet for den enkelte prøve i
studieordningen. Husk, at hvis bedømmelsen af opgaven står alene og ikke følges op af en mundtlig
eksamen, skal det være muligt at se, hvem der har lavet hvad i opgaven, så I kan bedømmes enkeltvis.
Du skal underskrive skriftlige opgaver på forsiden. Med din underskrift bekræfter du, at du selv har udført
arbejdet uden uretmæssig hjælp. Skulle det alligevel vise sig, at du har modtaget uretmæssig hjælp eller
udgivet andres arbejde for dit eget, kan skolen bortvise dig fra prøven. I grove tilfælde kan du blive bortvist
fra studiet i en periode. I sådanne tilfælde vil du få en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig
bortvisning. Bliver du bortvist fra en prøve, tæller det som et brugt prøveforsøg.

Bliver du syg under en prøve, skal du straks give besked til eksaminator eller eksamenstilsyn. Hvis prøven
afbrydes, vil det ikke tælle som et brugt forsøg. Kontakt din læge - du kan blive afkrævet en lægeerklæring
(som du selv skal betale).

Hvis du kommer for sent til en prøve, har du som udgangspunkt ikke adgang til prøven og det tæller som et
brugt forsøg. Hvis du har en rimelig grund til forsinkelsen, kan eksaminator dog beslutte, at du bliver
eksamineret senere (ved mundtlige prøver).
Ved skriftlige prøver er det den eksamensansvarlige der beslutter, om du bliver lukket ind alligevel. Kun i
helt usædvanlige tilfælde kan prøvetiden ved skriftlige prøver forlænges.

Ved skriftlige prøver: Læg dit billede-ID fremme på bordet ved starten af eksamen. Når prøven er sat i gang,
vil eksamenstilsynet kontrollere det. Ved andre prøver skal du kun vise ID på opfordring, men husk at have
det med!

Hvis du skaffer dig uretmæssig hjælp eller bruger andre hjælpemidler en de tilladte, vil du blive bortvist fra
prøven. Hvis du forstyrrer prøven, kan du også blive bortvist fra prøven. I begge tilfælde vi prøven tælle
som et brugt forsøg.

Der må ikke foretages lyd- og billedoptagelser under eksamen, med mindre det er en del af prøveforløbet. I
så fald foretages optagelserne af campussen.














Du kan se på eksamensplanen, hvornår karaktererne skal være givet. Karaktererne for skriftlige prøver slås
op på opslagstavlen og på nettet.

Hvis du ikke har bestået eksamen, er du automatisk tilmeldt re-eksamen. Datoen står på eksamensplanen.
Der afholdes kun én omprøve. Består du heller ikke omprøven, må du vente til næste ordinære
eksamenstermin.
Hvis en eksamen kombinerer praktisk arbejde og flere prøveformer kan du se i studieordningen, hvilke dele
der skal tages om i omprøven.
Du har i alt tre forsøg til hver eksamen. Kun i ganske særlige tilfælde kan campussen give dig lov til flere
forsøg.

Hvis du er utilfreds med en eksamen, kan du klage:







Se afsnit 6.5 i studieordningen om klager.

