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Forord 

 

Denne studieordning for Administrationsøkonomuddannelsen er udarbejdet i samarbejde med 

landsnetværket for Administrationsøkonomer og Erhvervsakademi Sjælland 

 

Denne studieordning er sendt til Undervisningsministeriet og Censorformandskabet til orientering. 

 

Denne studieordning vil være dit retsgrundlag gennem hele din uddannelse, så det er vigtigt at du læser 

den i gennem, så du altid har overblik over hvilke forventninger EASJ har til dig. 

 

Du kan også bruge studieordningen som et opslagsværk, så du hurtigt kan se hvilke fag og hvilke 

eksamener der er på et givet semester. 

 

I tilfælde hvor du mener at EASJ ikke lever op til studieordningen, vil undervisningsministeriet bruge 

studieordningen som dit retsgrundlag. 

 

Studieordningen indeholder to dele: 

 

 En generel del der gælder for alle multimediedesigneruddannelser i landet 

 En institutionsdel der gælder specifikt for EASJ 

 

Håber du må få nogle udbytterige studieår på EASJ 

 

 

August 2012 
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DEL 1: FÆLLES DEL 
 

1. UDDANNELSEN 
 

Formålet med erhvervsakademiuddannelsen i administration er at kvalificere den uddannede til 

selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, 

der bredt vedrører administration i private virksomheder samt forvaltning og administration i 

offentlige virksomheder. Formålet er tillige at kvalificere den uddannede til professionel 

servicering af borgere og kunder og at fremme samarbejdet mellem de to sektorer. 

 

Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point (European Credit 

Transfer System). 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. 

 

Uddannelser, der har en normeret varighed på op til 120 ECTS-point, skal senest være afsluttet 

inden for et antal år, der svarer til det dobbelte af den normerede uddannelsestid. 

Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra seneste afslutningstidspunkt, når det er begrundet i 

usædvanlige forhold. 

 

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en 

administrationsøkonom skal opnå i uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen – BEK nr. nr. 

696 af 3. juli 2009. 

 

Den uddannede har viden om: 

1. opbygning, funktion, udvikling, kultur og organisation i den private og offentlige sektor 

på nationalt og internationalt niveau, 

2. organisationsstrukturer, herunder påvirkning fra eksterne faktorer, forskellige 

ledelsesformers betydning samt individers adfærd i organisationer, 

3. strategiske og politiske beslutningsprocesser, 

4. samfundsøkonomi samt økonomistyringsmodeller og –principper og 

5. juridisk metode, forvaltningsretlige principper, obligationsret samt relevante love og 

regler. 

 

Den uddannede kan: 

1. anvende og vurdere metoder til analyse af organisatoriske processer, strukturer, kultur og 

værdier samt anvende og vurdere metoder til konfliktløsning og forskellige 

præsentations- og forhandlingsteknikker, 

2. vurdere økonomiske forhold og konsekvenser med udgangspunkt i regnskaber, budgetter 

og økonomiske rapporter samt udarbejde pris- og omkostningskalkulation, opstille 

kvalitetsmål og vurdere målopfyldelse, 



 

 

 

7 

 
 

3. vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale og vurdere forskellige 

evalueringsmetoders anvendelighed samt gennemføre kvalitative og kvantitative 

undersøgelser, 

4. udarbejde rapporter ved anvendelse af forskellige medier og inddrage digitale muligheder 

i kommunikation med kunder og borgere og 

5. planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling samt anvende 

projektarbejdsmetoder. 

Den uddannede kan: 

1. kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, samfundsmæssige og 

informationsteknologiske forhold med metodiske overvejelser inden for administration, 

2. deltage i samarbejde med mennesker med anden uddannelsesmæssig, sproglig og 

kulturel baggrund, 

3. håndtere innovative løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i samarbejde med 

borgere og andre samarbejdspartnere, 

4. professionelt servicere borgere og kunder og medvirke til at fremme samarbejdet mellem 

den private og offentlige sektor og 

5. i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i 

relation til erhvervet. 

 

Den, der har gennemført og bestået erhvervsakademiuddannelsen inden for administration, 

opnår ret til at anvende titlen administrationsøkonom AK. 

 

Den engelske titel er AP Graduate in Administrative Management. 
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2. UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR 

Uddannelsen består af 4 semestre der tilsammen giver den færdige administrationsøkonom den 

kompetenceprofil, der er nævnt under afsnit 1.1. 

 

Uddannelsen består af 5 kerneområder, 3 valgfri uddannelseselementer, praktik og afsluttende 

eksamensprojekt. Uddannelsens struktur og ECTS omfang fremgår af nedenstående tabel. 

 

 

  

Samfund 

 

 

Organisation 

 

 

Administration 

 

Jura 

 

Økonomi 

 

Valgfag 

1. semester: 

 

5 ECTS-point 

 

Velfærdsmodeller. 

5 ECTS-point 

 

Struktur og kultur. 

10 ECTS-point 

 

Administrativt 

sagsforløb. 

Samfundsviden-

skabelig metode. 

Kommunikation. 

 

5 ECTS-point 

 

Juridisk metode. 

5 ECTS-point 

 

Beskrivende 

økonomi. 

 

 

2. semester: 

 

5 ECTS-point 

 

Samspil mellem 

national og det 

internationale 

niveauer. 

10 ECTS-point 

 

Strategier. 

Ledelse og 

medarbejder. 

Arbejdsmiljø. 

Projektstyring. 

 

5 ECTS-point 

 

Servicekoncepter. 

Evaluering og 

kvalitetsstyring. 

5 ECTS-point 

 

Forvaltningsret. 

5 ECTS-point 

 

Makroøkonomi. 

 

3. semester: 

 

5 ECTS-point 

 

Samspil mellem 

private og offentlige 

aktører. 

 

  5 ECTS-point 

 

Offentlig / privat 

samarbejde. 

5 ECTS-point 

 

Mikroøkonomi. 

15 ECTS-point 

4. semester: 15. ECTS-point 

 

Praktik 

 

15 ECTS-point 

 

Afsluttende eksamensprojekt 
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3. UDDANNELSENS OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER 
 

 

 

Formålet med forløbet er, at den studerende får indsigt i forskellige velfærdsmodeller, herunder 

den danske model. Fokus er primært den offentlige sektors roller, opbygning og funktioner, 

såvel som udviklingen af centrale velfærdsområder.

 

 Velfærdsstatstypologier 

o Arbejdsmarked 

o Den danske model 

 Sundhed, uddannelse, sociale overførsler  

o Finanslov 

 Rollefordeling mellem stat, region og kommune 

 

Den studerende skal have viden om: 

 opbygning, historie og aktiviteter på det offentlige arbejdsmarked, herunder de 

organisationer og institutioner, der findes på dette marked 

 finanslovens indflydelse på centrale velfærdsområder, hvor opgaverne løses i stat, region 

og kommune 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 vurdere forskellige velfærdsmodellers udformning af og indvirkning på samfundet 

 analysere og vurdere den danske model og forholde sig kritisk hertil 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 tage stilling til og på et grundlæggende og kvalificeret niveau at argumentere for og imod 

centrale problemstillinger indenfor den offentlige sektor 
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Formålet med forløbet er, at den studerende skal kunne analysere private og offentlige 

organisationers opbygninger og strukturer i forhold til organisationens opgaver samt interne og 

eksterne situation, herunder medarbejdernes forhold i organisationen.  

Endvidere sættes den studerende i stand til at vurdere kommunikationens og 

organisationskulturens indflydelse på organisationsstrukturer. 

 

 Struktur  

 Kultur 

 Omgivelsernes påvirkning på struktur og kultur 

 Kommunikation 

 

Den studerende skal have viden om: 

 organisationsstrukturer, herunder påvirkning fra eksterne faktorer, samt individers 

adfærd i organisationer 

 den formelle organisationsstrukturs betydning for løsning af koordineringsopgaverne i 

enhver type organisation 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 analysere organisationers opbygning, strukturer og kulturer, og på baggrund heraf opnå 

forståelse af organisationen  

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 analysere organisationens strukturer som en helhed ud fra en forståelse af samspillet 

mellem organisation, omgivelser og medarbejdere  

 medvirke i udviklingen af hensigtsmæssige organisationsstrukturer, i forhold til 

organisationens virke, medarbejdere og kultur 

 anvende teamstrukturer og motivationstiltag i forhold til tværfaglighed, kulturelle forhold 

og offentlige / private organisationer 
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Formålet med forløbet er, at den studerende arbejder med emner indenfor administrative 

sagsforløb, samfundsvidenskabelig metode, projektarbejdet og kommunikation såvel skriftligt 

som mundtligt.  

Den studerende får færdigheder i at arbejde med skriftlig som mundtlig kommunikation og 

håndtering af konflikter. 

 

 Samfundsvidenskabelig metode 

 Projektarbejde 

 Skriftlig og mundtlig kommunikation 

 Præsentationsteknikker 

 Tilrettelæggelse samt gennemførelse af sagsforløb 

 Typer af administrative systemer 

 Effektivisering 

 Konfliktløsning 

 Forhandlingsteknikker 

 

Den studerende skal have viden om: 

 opbygningen og typer af administrative systemer  

 tilrettelæggelse og gennemførsel af hensigtsmæssige sagsforløb i forskellig kontekst. 

 effektiviseringsprincipper herunder bl.a. digitalisering af administrative forløb såvel i den 

offentlige sektor som i den private– sagshåndteringssystem /struktur  

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 anvende samfundsvidenskabelig metode 

 arbejde i projekter med de formelle krav til og opbygning af et projekt samt 

kvalitetssikring af projekter 

 vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale  

 gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser 

 arbejde ud fra en problemorienteret tankegang 

 anvende forskellige metodedesign 

 anvende dataindsamlingsmetoder og databehandling  

 udarbejde et arbejdsproces forløb og vurdere potentielle muligheder for effektiviseringer 

 anvende og vurdere metoder til konfliktløsning og forskellige præsentations- og 

forhandlingsteknikker 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 udarbejde rapporter og sagsfremstillinger ved anvendelse af forskellige medier og 

inddrage digitale muligheder i kommunikation med kunder og borgere 

 håndtere kommunikation på forskellige platforme og medier 
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Formålet med forløbet er, at den studerende erhverver indsigt i den juridiske metode, således at 

den studerende får et redskab til at kunne analysere og vurdere juridiske problemstillinger på 

basis af gældende ret - regler som skal findes og fortolkes. 

 Juridisk informationssøgning 

 Retskilder, herunder europæiske og internationale retskilder 

 Fortolkning 

 Den juridiske beslutningsproces 

 

Den studerende skal have viden om: 

 retskilderne og deres indbyrdes forhold både de nationale og de internationale, med 

hovedvægten lagt på de EU-retlige 

 relevante fortolkningsprincipper 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 kunne foretage juridisk kildesøgning, herunder også elektronisk søgning, med henblik på 

selvstændigt at kunne belyse juridiske problemstillinger 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 kunne analysere og vurdere juridiske problemstillinger 

 

 

Formålet med undervisningen er, at den studerende skal kunne anvende praktiske statistiske 

værktøjer til beskrivelse og vurdering af centrale vilkår for dansk økonomi. 

 

 Demografi 

 Arbejdsmarked 

 Erhvervsstruktur 

 Nationalregnskab 

 Betalingsbalancen 

 Årsregnskab 

 Regnskabsanalyse 

 

Den studerende skal have viden om: 

 relevante samfundsøkonomiske forhold 

 virksomhedens afrapporteringsformer 

 regnskabsanalyse 

 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 udfærdige en konjunkturanalyse 
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 analysere den demografiske udviklings indflydelse på samfundsøkonomien 

 selvstændigt at udføre og kommentere en regnskabsanalyse ved hjælp af modeller og 

nøgletal 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 vurdere den demografiske udvikling indflydelse på samfundsøkonomien såvel ud fra eget 

materiale som fra materialer beregnet af eksterne kilder.  

 tolke og kommentere egne beregnede nøgletal samt vise forståelse for nøgletal og 

beretning fra et børsnoteret selskab 

 vurdere nødvendigheden af at beregne yderligere nøgletal til underbygning af kommentar 

 

 

 

 

 

Formålet med forløbet er, at den studerende får indsigt i samspillet mellem det nationale og det 

internationale niveau samt indsigt i de private og offentlige organisationers og kulturelle 

fænomeners betydning for dette samspil. 

 

 Demokratisering  

 EU, europæisering og staternes rolle 

 Internationalisering, globalisering og renationalisering 

 Kultur 

 

Den studerende skal have viden om: 

 samspillet mellem EU og danske offentlige og private aktører 

 internationaliseringens betydning for markedet, interesse- og erhvervsorganisationer 

såvel som den offentlige sektor 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 forstå og redegøre for samspillet mellem EU og danske offentlige og private aktører 

 forstå og argumentere for kulturelle forskelles betydning for samspillet mellem 

organisationer i forskellige lande og markeder 

 analysere forskellige demokratiske styreformer    

 redegøre for globaliseringens indflydelse på samfundets og virksomheders organisering, 

herunder forandringsprocesser i samfundet 

 

 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 indgå kvalificeret i og bidrage til udviklingen og styrkelsen af civilsamfundet, den private 

og den offentlige sektors roller og virke ud fra et europæiske og globalt perspektiv 
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Formålet med forløbet er, at den studerende skal kunne analysere organisationer strategier og 

anvende disse afhængigt af organisationens indre og ydre forhold. Endvidere gives den 

studerende værktøjer til at kunne analysere organisationers medarbejderforhold i forhold til 

magt, indflydelse og arbejdsmiljø. Den studerende skal kunne analysere forskellige 

ledelsesmæssige aspekter i en organisation samt forstå anvendelse af projektstyringsværktøjer. 

Formålet er desuden at den studerende sættes i stand til at deltage i forandrings- og 

innovationsprojekter. 

 

 Strategi 

 Arbejdsmiljø 

 Magt / medarbejderindflydelse 

 Projektledelse / projektstyring 

 Ledelsesformer 

 

Den studerende skal have viden om: 

 nødvendigheden for, at organisationens strategier forandres og tilpasses ændringer i 

omgivelser og interne forhold 

  organisationens formål, mål og strategiers betydning for de politikker og rammer, samt 

hvilke strategiske og politiske beslutningsprocesser, inden for hvilke organisationen skal 

fungere 

 begreberne motivation, tilfredshed og trivsel og kunne anvende begreberne i forbindelse 

med analyse af konfliktsituationer 

 ledelse på forskellige niveauer i organisationen, herunder kendskab til forskellige 

ledelsesopgaver, lederroller og ledelseskonflikter 

 projektstyringsmetoder, modeller og værktøjer  

 hvordan et projekt planlægges og organiseres 

 forstå organisationens evne til at tilpasse sig ændringer i de eksterne forhold og 

organisationens interne samarbejde om de opstillede mål.  

 mulige reaktionsmønstre hos organisationens ansatte ved organisationsforandringer 
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Den studerende skal have færdigheder i at: 

 analysere behovet for forandring 

 inddrage strategimodeller i analysen af en organisation samt anvende og vurdere metoder 

til analyse af strategiske processer 

 vurdere medarbejdernes forhold i organisationen 

 anvende begreberne motivation, tilfredshed og trivsel i forbindelse med analyse af 

konfliktsituationer 

 anvende forskellige former for motivationstiltag samt vurdere deres betydning for den 

enkeltes personlige udvikling i organisationen  

 analysere ledelsen i en organisation som en helhed og ud fra en forståelse af 

organisationens mål og værdier, samt interne og eksterne situation 

 styre projekter og anvende forskellige relevante projektarbejdsmetoder 

 anvende forskellige organisationsforandringsmodeller 

 medvirke ved planlægning af en organisations udvikling og forandring 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 omsætte strategiske mål til taktiske og operationelle mål.  

 udføre en strategisk analyse på baggrund af en vurdering af organisationens interne og 

eksterne forhold 

 anvende teori om medarbejderforhold med henblik på vurdering af individets adfærd 

herunder læring 

 forholde sig til magt og konfliktsituationers betydning i organisationer 

 analysere og komme med forandringsforslag i forhold til medarbejdernes forhold og 

indflydelsesmuligheder i organisationen 

 anvende forskellige ledelsesværktøjter i henhold til innovation og forandring 

 planlægge og gennemføre et projekt – herunder problemidentificering, projektledelse, 

forankring, implementering og afrapportering 

 

 

Formålet med forløbet er at sætte den studerende i stand til at arbejde med servicekoncepter og 

samarbejdet i krydsfeltet mellem den offentlige sektor og den private sektor. Endvidere gives den 

studerende viden om, evalueringsmetoder samt kvalitetsstyring. 
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 Service 

 Oplevelses økonomi 

 Servicedesign 

 Evaluering 

 Kvalitet 

 

Den studerende skal have viden om: 

 serviceøkonomi herunder oplevelsesøkonomi og hvordan dette kan inspirere til udvikling 

af serviceydelser 

 evalueringsmetoder 

 kvalitetsstyring 

 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 opstille kvalitetsmål og vurdere målopfyldelse 

 anvende evalueringsmetoder og vurdere deres anvendelighed 

 vurdere kvalitetsstyring, kvalitetsprocesser og kvalitetsmodeller 

 vurdere og udarbejde relevant statistisk materiale 

 gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 håndtere servicering af borgere og kunder professionelt  

 medvirke til at fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor 

 håndtere innovative tiltag, løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i samarbejde 

med borgere og andre samarbejdspartnere 

 

 

Formålet med forløbet er, at den studerende bliver i stand til at kunne analysere og vurdere 

forvaltningsretlige problemstillinger med henblik på at kunne foretage en forvaltningsretlig 

korrekt sagsbehandling samt at kunne vurdere parternes forvaltningsretlige stilling, når der 

indgås samarbejder mellem det offentlige og det private. Den studerende skal desuden erhverve 

indsigt i persondataloven. 

 

 Forvaltningslov 

 Offentlighedslov 

 Sagsbehandlingsprincipper 

 Administrativ rekurs  

 Ombudsmanden 

 Domstolskontrollen 

 Persondataloven 
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Den studerende skal have viden om: 

 hvilke muligheder, der er for at føre kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser 

 retsvirkningerne af at tilsidesætte forvaltningsretlige regler, herunder de 

indholdsmæssige krav 

 hvilke regler persondataloven opstiller for behandling af personoplysninger i det 

offentlige og det private erhvervsliv, herunder også den registreredes rettigheder om bl.a. 

krav på underretning og samtykke 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 kunne analysere og vurdere hvilke indholdsmæssige krav, der stilles til en forvaltnings 

afgørelser, herunder både skrevne og uskrevne krav 

 planlægge og gennemføre forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 kunne bidrage med grundlæggende juridisk viden i tværfagligt samarbejde 

 servicere/rådgive borgere og kunder professionelt og medvirke til at fremme samarbejdet 

mellem den private og offentlige sektor 

 tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet, i en struktureret 

sammenhæng 

 kunne identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages 
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Formålet med forløbet er, at den studerende opnår forståelse af centrale makroøkonomiske 

modeller med henblik på analyse og vurdering af nationale og internationale makroøkonomiske 

tiltags indflydelse på dansk økonomi. På denne baggrund skal den studerende opnå forståelse 

for problematikkerne omkring investering og finansiering i private og offentlige virksomheder. 

 

 Centrale samfundsøkonomiske begreber 

 De samfundsøkonomiske sammenhænge 

 Økonomiske politikker til regulering af samfundsøkonomien 

 Baggrunden for anvendelsen af økonomiske politikker 

 International økonomis indflydelse på dansk økonomi 

 Investering 

 Finansiering 

 

 

Den studerende skal have viden om: 

 centrale samfundsøkonomiske begreber 

 de samfundsøkonomiske sammenhænge  

 forskellige former for økonomisk politik og regulering  

 betingelserne for at føre økonomisk politik  

 baggrunden for offentlig økonomisk regulering og prioritering  

 den internationale økonomis, herunder især EU’s, betydning for de økonomiske vilkår i 

Danmark  

 forskellige metoder til beregning af investeringers lønsomhed. 

 forskellige finansieringsformer  

 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 anvende centrale og relevante samfundsøkonomiske begreber og teorier  

 beskrive og analysere de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger 

 identificere mulige tiltag til at forfølge økonomisk-politiske mål  

 vurdere omverdenens indflydelse på den økonomiske udvikling i Danmark  

 analysere fordelingen og allokeringen af de økonomiske ressourcer 

 foretage en beregning af en investerings lønsomhed 

 foretage et valg mellem to eller flere gensidigt udelukkende investeringsforslag 

 foretage en vurdering af hvilken finansieringsform, der under givne forudsætninger er 

mest fordelagtig 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 vurdere konsekvensen af den samfundsmæssige udvikling 

 diskutere hvilke muligheder, der er for at anvende de traditionelle penge- og 

finansøkonomiske hjælpemidler såvel for landene der er med i EU som for lande uden for 

EU 
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 selvstændigt at udarbejde et materiale ud fra sekundære data, der kan underbygge 

konsekvenserne for et lands fordeling og allokering af de økonomiske resurser 

 vurdere hvilke investeringskalkulationsmetoder, der er hensigtsmæssige at anvende i 

forskellige investeringssituationer (intern rente, kapitalværdi og payback) 

 udføre følsomhedsanalyser, når der ændres en variabel i investeringskalkulationen 

 vurdere, hvorfor kalkulationsrenter varierer i forskellige situationer 

 dokumentere kompetence til at diskutere argumenter for og imod forskellige 

finansieringsformer, herunder egenkapital og gæld. Af finansieringsformer skal den 

studerende beherske: Kassekredit (m/u provision), leverandørkredit (betalingsrabatter), 

stående lån, annuitetslån, serielån, leasing 

 

 

 

Formålet med forløbet er, at den studerende skal udvikle indsigt i og forståelse for den private 

sektor og samspillet mellem de offentlige og private aktører. Endvidere skal den studerende have 

viden om centrale metoder inden for den offentlige styring samt virksomheders konkurrenceevne 

og strategier. 

 

 Offentligt og privat samarbejde (OPS) 

o Erhvervspolitik 

 Styringsmodeller 

 Reformdanmark 

o Modernisering og udvikling 

Den studerende skal have viden om: 

 offentlige og private samarbejdsformer 

  forskellige styringsmodeller og reformtiltag 

 aspekter af virksomheders forskellige konkurrencemæssige udfordringer og muligheder 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 analysere offentlige og private samarbejdsformer og vurdere fordele og ulemper herved 

 vurdere betydningen forskellige styringsformer for det private marked  

 vurdere betydningen af forskellige styringsformer og reformtiltag for det private marked 

 redegøre for ændringer i forholdet mellem private og offentlige aktører  

 redegøre for og vurdere effekt og værdi af forskellige styringsmodeller og reformtiltag 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 kunne indgå kvalificeret i etablering, udvikling og vedligeholdelse af diverse 

partnerskaber mellem private og offentlige aktører, ikke mindst med henblik på den 

fortsatte udvikling af velfærdsstaten 
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Formplet med forløbet er, at give den studerende indsigt i reglerne om ansvars- og 

opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, 

borgmesteren og administrationen. Der ses endvidere på de enkelte 

kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter. 

Under emnet kommunalfuldmagten gennemgås de uskrevne retsgrundsætninger om 

kommunernes adgang til at udføre opgaver. Reguleringen af regionernes opgavevaretagelse vil 

ligeledes blive berørt. Afslutningsvist indeholder kommunalretten reglerne om tilsynet med 

kommunerne, herunder hvilke sanktioner tilsynet kan anvende og betingelserne herfor. Endelig 

behandles kommunernes adgang til at udlicitere opgavevaretagelsen samt til at deltage i løsning 

af opgaver i privatretligt organiserede selskaber. 

 

 Reglerne om kommunernes og regionernes styrelse 

 De kommunale (og til dels de regionale) opgaver 

 Statens tilsyn med kommunerne 

 Aftale- og køberet 

 Erstatningsret 

 Aftaler indgået med det offentlige 

 Kommunale aktiviteter 

 Kommunalfuldmagten 

 Konkurrenceudsættelse 

 

Den studerende skal have viden om: 

 de retlige rammer for kommuners organisation og styrelse 

 kommunalfuldmagtsreglerne, dvs. grundsætninger om kommuners mulighed for at 

varetage opgaver, når det ikke er reguleret i lov 

 rammerne for samarbejde mellem det offentlige og det private 

 formålet med de forskellige former for kontrakter, herunder reglerne for aftalers 

indgåelse og have kendskab til strukturen i ABService 2003 (Almindelige betingelser for 

levering af serviceydelser) som et sæt standardbetingelser, parterne kan henvise til ved 

udlicitering 

 reglerne for køb af løsøre samt erstatningsret 

 konkurrencelovgivningen 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 kunne analysere og vurdere reglerne om kommunalfuldmagtens grænser 

 kunne analysere og vurdere reglerne om aftalers indgåelse og misligholdelse og kunne 

anvende reglerne for ændring og ophør af aftaler for herved at forebygge konflikter 

 kunne anvende servicelovens regler om frit valg, tilbudsloven, reglerne om EU-udbud 

samt reglerne for kommuners mulighed for at varetage opgaver for andre myndigheder 

og kunne vurdere, hvilket regelsæt, der er relevant at anvende i en given situation. 
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 kunne anvende de dele af konkurrencelovgivningen og statsstøttereglerne, som vedrører 

kommunale erhvervsaktiviteter, med henblik på at kunne rådgive virksomheder og 

kommuner 

 kunne identificere mulighederne for kommunal erhvervsvirksomhed og for samarbejde 

mellem det offentlige og det private 

 kunne vurdere og beskrive konsekvenserne af tilsidesættelse af reglerne, herunder 

redegøre for det kommunale tilsyns funktioner og muligheder for at anvende sanktioner 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 kan agere inden for de retlige rammer for statens, regionernes og kommunernes 

kompetenceområder 

 præsentere en problemstilling og dens løsning systematisk, dels i en styrelsesretlig 

sammenhæng, dels i forhold til de lovlige kommunale opgaver og dels i forhold til 

kommunaltilsynets indgrebsmuligheder 

 kunne rådgive virksomheder og kommuner om mulige samarbejdsfelter 

 kunne medvirke ved indgåelse af fleksible aftaler, og som offentligt ansat kunne 

medvirke ved tilrettelæggelse af udbuds- og licitationsforløb mv., og som privat ansat 

kunne medvirke ved afgivelse af mindre komplicerede tilbud, herunder kunne medvirke 

ved den løbende administration af aftalen, herunder også tilsynet og dokumentationen 

for aftalens overholdelse 

 

 

Formålet med forløbet er, at den studerende sættes i stand til at analysere centrale 

mikroøkonomiske sammenhænge, herunder økonomistyring og optimeringsmodeller under 

forskellige markedsformer. 

 

 Budgettering 

 Økonomistyring 

 Markedsforhold 

 Omkostninger 

 Indtægter 

 Optimeringsmodeller 

 Parameteroptimering 
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Den studerende skal have viden om: 

 budgetteringsprincipper og procedurer som grundlag for økonomistyringen i den 

offentlige og private sektor herunder parameteroptimering 

 virksomhedens markedsforhold og -position 

 virksomhedens omkostningsforhold 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 foretage prisoptimering 

 udarbejde pris- og omkostningskalkulationer 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 diskutere rimeligheden i de forudsætninger, der ligger til grund for prisoptimering 

 vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende bidragskalkulation og/eller 

fordelingskalkulation 

 vurdere budgetteringsfaserne samt anvende de nøgletal, der er nævnt under 

regnskabsanalyse 

 udarbejde og diskutere fordele og ulemper ved budgetkontrol 

 

For valgfri uddannelseselementer henvises til del 2, institutionsdelen, afsnit 8, hvoraf de enkelte 

udbyderes valgfri uddannelseselementer fremgår. 
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4. PRAKTIK (15 ECTS) 
 

 

Formålet med praktikken er i samspil med uddannelsens teoretiske dele at styrke den 

studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte. 

 

Praktikken er placeret på 4. semester af uddannelsen, og forbinder undervisningen på 

fællesdelen med det selvstændige afsluttende eksamensprojekt og er derfor præget af 

individuelle valg og mere selvstændig studieaktivitet.  

 

I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab 

til relevante erhvervsfunktioner. 

 

 
Den studerende skal have viden om: 

 en virksomheds arbejdsgange, organisation og placering i erhvervslivet og samfundet 

 fagområdets anvendte teori og metode ved løsningen af praktiske arbejdsopgaver 

 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 anvende et alsidigt sæt tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til 

beskæftigelse inden for erhvervet 

 selvstændigt at kunne indsamle viden til løsning af en arbejdsopgave  

 vurdere praksisnære arbejdsopgaver/problemstillinger og opstille løsningsmuligheder 

 formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag 

 kommunikere professionelt med borgere, kunder og andre interessenter 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 deltage i samarbejde med mennesker med anden uddannelsesmæssig, sproglig og 

kulturel baggrund 

 håndtere innovative løsninger og beslutninger, såvel individuelt som i samarbejde med 

borgere og andre samarbejdspartnere  

 professionelt servicere borgere, kunder og andre interessenter samt medvirke til at 

fremme samarbejdet mellem den private og offentlige sektor og 

 tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til erhvervet i en struktureret sammenhæng 

 forholde sig selvstændigt til anvendelse af teori i praksis  

 kunne reflektere over anvendelse af begreber og metoder i praksis 
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5. PRØVER 
 

Uddannelsens læringsudbytte dokumenteres undervejs ved prøver, der kan bestå i mundtlige og 

skriftlige eksaminer, bedømmelse af opgaver og projekter m.v. 

Prøverne er enten eksterne eller interne. Ved de eksterne prøver medvirker en censor beskikket 

af undervisningsministeriet. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere 

undervisere, udpeget af uddannelsesinstitutionen. Af eksamensbestemmelserne for de enkelte 

prøver fremgår, hvorvidt prøven er intern eller ekstern.  

 

Deltagelse i prøverne på studiet forudsætter, at den studerende har fået godkendt 

uddannelsesinstitutionens bundne forudsætninger.  Prøver på 1. studieår efter studiestart skal 

være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart, for at den 

studerende kan forsætte på uddannelsen. Alle interne og eksterne prøver skal være bestået, før 

den studerende kan afslutte det afsluttende eksamensprojekt. 

 

Alle prøver skal bestås. 
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Uddannelsen omfatter følgende prøver og eksamener fordelt på semestre. 

 

1. Tværfagligt projekt Skriftlig opgave og mundtlig 

fremlæggelse omhandlende 

samtlige fag på 1. semester 

Intern (7-trinsskala) 

2. 

 

Tværfaglig eksamen 24 timers skriftlig eksamen 

omhandlende samtlige fag på 1.-

2. semester 

Ekstern (7-trinsskala) 

Tværfagligt projekt  Skriftlig opgave og mundtlig 

fremlæggelse der tager 

udgangspunkt i fagene 

administration, organisation og 

jura på 2. semester 

Intern (7-trinsskala) 

3. 

 

Jura og økonomi 6 timers skriftlig eksamen i jura 

og økonomi på 3. sem. 

Intern (7-trinsskala) 

Valgfag Skriftlig synopsis med mundtlig 

eksamen i valg fag på 3. 

semester 

Intern (7-trinsskala) 

4. 

 

Praktikopgave Skriftlig opgave. Der tager 

udgangspunkt i den studerendes 

praktik 

Intern (Bestået / ikke 

bestået) 

Afsluttende 

eksamensprojekt  

Skriftlig opgave med mundtlig 

fremlæggelse. 

Ekstern (7-trinsskala) 

 

 

 

For prøver i interne og valgfri uddannelseselementer se del 2 Institutionsdelen. 

Tværfaglig eksamen 

: Inden udgangen af 2. semester 

: 24 timers skriftlig eksamen 

: Tværfaglig skriftlig eksamen omhandlende samtlige fag på 1.-2. semester 

: 7-trins-skalaen 

: Skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for 1. og 

2. semester.  

 

Afsluttende eksamensprojekt 

: Inden udgangen af 4. semester 

: 45 minutters mundtlig eksamen 

: Afsluttende eksamensprojekt. Med udgangspunkt i et skriftligt projekt eksamineres den 

studerende ved en individuel mundtlig eksamen 
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: 7-trinsskalaen. Der gives én samlet karakter efter 7-trins-skalaen for projektet på 

baggrund af en samlet vurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Ved 

karakterafgivelse vægter den skriftlige del af hovedprojektet 2/3 og den mundtlige del 1/3. Der 

oplyses ikke delkarakterer. 

: Eksamen i det afsluttende eksamensprojekt, skal dokumentere, at uddannelsens mål for 

læringsudbytte er opnået. 

 

 

Uddannelsesinstitutionen kan i studieordningen fastsætte, at opfyldelse af deltagelsespligt og 

aflevering af opgaver og projekter mv. er en forudsætning for deltagelse i en prøve. 

For at kunne indstille sig til prøve eller eksamen på et semester skal alle bundne forudsætninger 

være godkendt.  

De bundne forudsætninger fremgår af studieordningens institutionsdel. 

 

Tilmelding til et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende 

prøver. Uddannelsesinstitutionen fastsætter for hver prøve en frist for, hvornår afmelding fra 

prøven kan finde sted.  

 

Ved erhvervsakademiuddannelser skal den eller de prøver, den studerende efter bekendtgørelsen 

eller studieordningen skal deltage i inden udgangen af det 1. studieår efter studiestart være 

bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart, for at den studerende 

kan fortsætte uddannelsen. 

 

Formalia i øvrigt omkring prøver og eksamener fremgår af studieordningens institutionsdel. 

 

I bilag 1 kan du se de formelle eksamensregler. 
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DEL 2: INSTITUTIONSDEL 
 

Forord 

 

I denne del finder du en beskrivelse af hvordan EASJ har tilrettelagt institutionsdelen. 

 

Uddannelsen blive gennemført på det campus du har søgt om optagelse, men du skal være 

opmærksom på at der kan forekomme uddannelseselementer der vil blive gennemført på andre 

uddannelsessteder og at transport til disse steder afholdes af den studerende 

 

I denne del kan du også læse op de valgfag som udbydes i EASJ regi. 

 

Du kan også se hvilke prøver og eksamener der er specifikke i forhold til EASJ smat hvornår de er 

placeret. 

 

Endelig kan du læse noget om: 

 

 Valgfrie uddannelseselementer 

 Praktikkens gennemførsel 

 Prøver i interne og valgfrie elementer 

 Regler for reeksamen 

 Internationalisering 

 Undervisnings- og arbejdsformer 

 Retningslinjer for differentieret undervisning 

 Regler for merit 

 Pligt til at deltage i undervisningen 

 Dispensationsregler 

 Ikrafttrædelsesbestemmelser 

 Henvisning til gældende retsregler 
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6. VALGFRI UDDANNELSESELEMENTER 
 

På 3. semester indarbejdes de valgfrie uddannelseselementer. De valgfrie uddannelseselementer 

udgør hvert mindst 5 ECTS-point.  

 

Den studerende vælger senest ved afslutningen af 2. semester, hvilke valgfrie 

uddannelseselementer den studerende ønsker at deltage i på 3. semester.  

 

Der er på uddannelsen følgende udbud af valgfri uddannelseselementer: 

1. Personalejura 

2. Kollektiv arbejdsret 

3. Anvendt statistik 

4. Offentlig økonomi og budgetlægning 

5. Innovation       

 

 

 

 

Formålet med valgfaget er, at den studerende erhverver indsigt i de regler, der regulerer 

retsforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager i den offentlige og private sektor, med henblik 

på at kunne analysere personalejuridiske spørgsmål.  

 

 Den kollektive arbejdsret 

 Funktionærloven 

 Tjenestemandsloven 

 Ferieloven 

 Lov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtager om vilkårene for 

ansættelsesforholdet 

 Lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet 

 MED-reglerne 

 EU 

Den studerende skal have viden om: 

 regler, der regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager 

 MED-reglerne, og kunne rådgive på området.  

 retskilderne og deres indbyrdes forhold – både de nationale og de EU-retlige - samt i 

relevante fortolkningsprincipper.  

 

Den studerende skal have færdigheder i at: 
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 analysere juridiske problemstillinger 

 foretage juridisk kildesøgning, herunder også elektronisk søgning, med henblik på 

selvstændigt at kunne belyse juridiske problemstillinger.  

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 rådgive inden for personalejura 

 vurdere juridiske problemstillinger og formidle sin viden 

 

Formålet med valgfaget er at den studerende får viden om reglerne for det kollektive 

overenskomstsystem. De studerende en teoretisk indsigt i regelgrundlaget og forståelse for 

reglernes anvendelse. 

 kollektiv arbejdsret 

 organisationerne på arbejdsmarkedet 

 regler for overenskomstrelationerne mellem organisationerne på arbejdsmarkedet 

 fortolkning og anvendelse af overenskomster 

 overenskomst på organisationsniveau 

 institutioner på arbejdsmarkedet 

 

 

Den studerende skal have viden om: 

 det arbejdsretlige områdes indretning og funktion 

 det kollektive arbejdsretlige systems indretning og funktion 

 grundlæggende regler i det fagretslige system 

 samarbejdsrelationer 

 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 kunne identificere kollektive arbejdsretlige problemstillinger 

 kunne analysere forskellige løsninger 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 kunne formidle sin viden om arbejdsretlige problemstillinger og løsninger 

 

 

 

Formålet med valgfaget er at give den studerende nogle centrale værktøjer til selvstændigt, at 

kunne indsamle, bearbejde, analysere samt præsentere data. Herudover sigter undervisningen 
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på, at gøre den studerende i stand til at kunne foretage en kritisk vurdering af en statistisk 

bearbejdet analyse. 

 Indsamling og klassifikation af data 

 Stikprøven 

 Præsentation af data 

 Beskrivelse af data  

 Normalfordelingen 

 Analyser af data  

 Simple hypotesetests 

 Lineær regression  

 Anvendelse af Excel til elementær databehandling 

 Vurdering af usikkerhed og fejlkilder 

 

 

Den studerende skal have viden om: 

 centrale metoder til indsamling af statistisk materiale 

 operationalisering samt klassifikation af data 

 forskellige metoder til præsentation af data 

 forskellige måder at beskrive data på; herunder positionsmål og spredningsmål 

 simple fordelinger; herunder normalfordelingen og binomialfordelingen 

 simple hypotese-tests 

 metoder til vurdering af sammenhæng, herunder simpel lineær regression 

 den optimale stikprøvestørrelse samt vurdering af repræsentativitet 

 statistisk usikkerhed samt fejlkilder 

 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 indsamle statistisk materiale til en dataanalyse 

 præsentere og beskrive statistik datamateriale 

 analysere data med henblik på at vurdering af statistiske sammenhænge 

 foretage simple hypotesetest  

 anvende lineær regression som et arbejdsredskab 

 kunne beregne den optimale stikprøvestørrelse samt vurdere repræsentativiteten 

 vurdere den statistiske usikkerhed samt potentielle fejlkilder 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 selvstændigt at kunne indsamle, bearbejde, analysere og præsentere data 

 kunne foretage en kritisk vurdering af en statistisk bearbejdet analyse 
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Formålet med valgfaget er at give den studerende en grundlæggende viden om finansieringen af 

den offentlige sektor samt budgettets opgaver i stat, regioner og kommuner. Herudover lægges 

der vægt på, hvordan den offentlige budgetproces kan tilrettelægges og hvilke 

budgetteringsmetoder der kan anvendes.  

 

 Den kommunale, regionale og statslige finansiering  

 Budgetprocessen i kommuner, regioner og staten  

 Budgetmodeller  

 Budgettets opgaver  

 Budgetadfærdsteorier  

 

 

 

Den studerende skal have viden om: 

 budgetprocesser og budgetmodeller i den offentlige sektor  

 det offentlige budgets funktion  

 teorier om budgetadfærd  

 baggrunden og betingelserne for at føre økonomisk politik i det offentlige 

 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 beskrive og analysere finansieringen af den offentlige sektor  

 beskrive og analysere budgetprocesser  

 vurdere effekten af en ændring i den offentlige finansiering  

 se forskelle og ligheder ved forskellige budgetsystemer  

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 systematisk at strukturere økonomiske data til brug for budgetter 

 aktivt at kunne deltage i budgetprocessen i staten, regionen eller en kommune 

 

 

Formålet med valgfaget er at give den studerende kendskab til innovation og hvordan innovation 

kan anvendes både som analytisk redskab og ramme, og i praksis som drivkraft for nye tiltag og 

måder at organisere og strukturere organisationer, velfærdssamfundet og administrationen på. 

Valgfaget giver den studerende eksempler på, hvordan der kan arbejdes med innovation i den 

offentlige – og private sektor med inddragelse medarbejdere og brugere, innovationsstrategier, 

digitalisering og entreprenørskab. 
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 Definitioner af innovationsbegrebet 

 Innovationsprocesser  

 Innovative organisationer og innovationsrummet 

 Ledelse af innovation 

 Brugerdreveninnovation 

 Medarbejderdreven innovation 

 Digitaliseringsstrategier, -mål og -midler  

 Retssikkerhed  

 Dokumenthåndtering 

 Borgerselvbetjening 

 

Den studerende skal have viden om:  

 centrale teorier, begreber og metoder vedrørende innovation 

 digitale selvbetjeningsløsninger og strategier for digital udvikling 

 

Den studerende skal have færdigheder i at: 

 anvende innovationsteorier, -begreber og -metoder vedrørende samspillet mellem borger, 

bruger, kunde og organisation 

 vurdere potentialet i innovative digitale løsninger 

 

Den studerende skal have kompetence til at: 

 arbejde innovativt i feltet mellem borger, bruger, kunde og organisation 

 arbejde med digitale dokumenthåndteringer 

 

 

 

Undervisningen skal sikre, at den studerende kan anvende forskellige præsentations- og 

forhandlingsteknikker. Den studerende skal kunne udarbejde rapporter ved anvendelse af 

forskellige medier.  

 

 Målet er, at den studerende kan inddrage brugen af værktøjer med intern og ekstern 

kommunikation mellem organisationer, kunder og borgere  

 

 

t  

 

Den studerende har viden om:  

 Den studerende skal erhverve indgående viden om og beherskelse af forskellige 

kommunikative redskaber. Der fokuseres på den interpersonelle, skriftlige og 
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elektroniske kommunikation, idet sammenhængen mellem hensigtsmæssig 

kommunikation og vedtagen service skal stå klart for den studerende.  

 

Den studerendeskal have færdigheder i at:  

 Den studerende skal arbejde med emnerne digital service og digital forvaltning: - Den 

studerende bør opnå evne til at analysere behovet for og anvendelsen af relevante digitale 

værktøjer og udvikle evne til at medvirke ved implementeringen af disse værktøjer.  

 

 Den studerende skal beherske evnen til at anvende forskelligartede 

kommunikationsformer i relevante arbejdssituationer som mødeafholdelse, 

forhandlingsdeltagelse, mødeledelse og instruktion. 

 

 Den studerende skal beherske forståelsen for forskellige organisationers kommunikation 

og forstå det strategiske niveau i kommunikationsplanlægningen 

 

 Den studerende skal opnå betydeligt kendskab til de forskelligartede elektroniske 

muligheder, der er til rådighed på såvel private som offentlige arbejdspladser. Den 

studerende skal kunne anvende disse med naturlig kompetence til udarbejdelse af 

notater, rapporter, oplæg og større præsentationer. I den forbindelse erhverves indsigt i 

nødvendige begreber og fagudtryk på engelsk.  

 

Den studerende skal have kompetencer til:  

 

 Den studerende opnår præsentationstekniske kompetencer - herunder via digitale 

redskaber - der sikrer, at den studerende med naturlig ro, myndighed og engagement kan 

fremlægge en sags sammenhæng for et mødeforum, således at budskabet opfattes 

præcist af mødedeltagere med forskellige videns- og uddannelsesmæssige 

forudsætninger.  

 

 Den studerende kan endvidere foretage analyse af en organisations interne og eksterne 

kommunikation og bidrag med konstruktive løsningsforslag til en optimeret 

kommunikation. 
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7. REGLER FOR PRAKTIKKENS GENNEMFØRELSE 
 

Den studerende er under praktikken knyttet til en eller flere private eller offentlige virksomheder. 

Praktikforløbet kan gennemføres i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Praktikken skal have 

en varighed af mindst 3 måneder. 

 

Praktikken er ulønnet. 

 

 

Uddannelsesinstitutionen har det overordnede ansvar for praktikken og yder information om 

gældende regler. 

For yderligere information om praktikken henvises til den lokale praktikhåndbog. 

Praktikstederne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. I godkendelsen vurderes 

praktikstedets relevans for uddannelsen, relevans for studieretning, mulighed for at opfylde krav 

til praktikken og mulighed for at stille ekstern praktikvejleder til rådighed. 

 

Uddannelsesinstitutionen har ansvar for at forberede praktiksted og den studerende til 

praktikken.  

 

 

Praktikken bedømmes ud fra to faktorer: 

 Gennemført praktikforløb.  

 Praktikopgave  

 

Såfremt der mangler deltagelse i praktikforløbet etableres et nyt forløb.  

Såfremt praktikopgaven bedømmes som ikke-bestået ud fra den studerendes individuelle 

læringsmål samt praktikkens læringsmål, vil den studerende skulle aflevere en ny opgave.  
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8. PRØVER I INTERNE OG VALGFRI UDDANNELSESELEMENTER OG SUPPLERENDE PRØVER 
 

 

Tværfagligt projekt – skriftlig og mundtlig intern prøve  

: Udgangen af 1. semester.  

 Et metodeprojekt på uddannelsens 1. semester, der tager udgangspunkt i en 

samfundsmæssig problemstilling. Projektet skal gennemføres som et gruppeprojekt. Projektets 

resultater præsenteres over for en underviser og en opponentgruppe.  

: 1 samlet karakter efter 7-trins-skalaen 

 I projektet indgår samtlige fag fra uddannelsens første semester.  

 

 

 

Tværfagligt projekt – skriftlig og mundtlig intern prøve  

: Udgangen af 2. semester.  

 Projektet skal styrke den studerendes evne til at formulere og styre et tværfagligt projekt. 

Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper. Projektets resultater præsenteres over for et 

fagligt panel og en opponentgruppe.  

: 1 samlet karakter efter 7-trins-skalaen 

: Et praksisnært projekt på uddannelsens 2. semester, der tager udgangspunkt i fagene 

jura, administration og organisation. 

 

 

 

Synopsis med mundtlig fremlæggelse 

: 3. semester 

: Prøven skal dokumentere opfyldelse af læringsmål for valgfag 

: 7-tins-skalaen 

: En synopsis, der tager udgangspunkt i minimum 2 valgfag fra uddannelsens 3. 

semester. Synopsis danner grundlag for den mundtlige fremlæggelse. 

 

 

 

Praktikopgave 

: 4. semester  

12 ugers praktikforløb

: Prøven evaluerer den studerendes individuelle læringsmål der, forud for praktikforløbet, er 

fastsat af den studerende i samarbejde med den tilknyttede virksomhed og uddannelsesstedet 

samt praktikken læringsmål.  

: ”Bestået” eller ”ikke bestået”.  

Gennemført 3 mdr. praktikforløb samt skriftlig praktikopgave.  

 

I bilag 1 kan du se de formelle eksamensregler. 
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9. REGLER FOR EKSAMEN 
 

Ved erhvervsakademiuddannelser skal den eller de prøver, den studerende efter bekendtgørelsen 

eller studieordningen skal deltage i inden udgangen af det 1. studieår efter studiestart være 

bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart, for at den studerende 

kan fortsætte uddannelsen. 

 

For at kunne indstille sig til prøve eller eksamen på et semester skal alle bundne forudsætninger 

være godkendt.  

 

Frister for afmelding til eksamen vil fremgå på studienet. 

De studerende vil blive orienteret om reglerne for afholdelse af de forskellige eksamensformer på 

studienet. 

 

 

10. INTERNATIONALISERING 
 

Uddannelsesinstitutionerne skal inddrage den internationale dimension i undervisningen.  

Studieophold og praktik vil kunne foregå i udlandet. Det er muligt at tage på studieophold på 3. 

semester og i praktikophold på 4. semester  

 

Du skal:  

 Have gennemført 1. år af din uddannelse 

 Have gennemført alle normerede studiekrav (prøver, eksaminer, obligatoriske opgaver 

etc.) forud for udvekslingsperioden. 

 Have søgt vejledning om studieophold eller praktik 

 Have sproglige forudsætninger for at gennemføre det studieophold eller praktikforløb, du 

søger. 

 

 

11. ANVENDTE UNDERVISNINGS OG ARBEJDSFORMER 
 

Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, 

dialogundervisning, øvelsesrækker, præsentationer, cases, seminarer, gæstelærere, projekter 

samt virksomhedsophold. 

  

I undervisningen inddrages den nyeste viden og resultater fra nationale og internationale 

forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder fra de discipliner, som knytter sig til erhvervet.  

I undervisningen inddrages endvidere erfaringer fra praksis og viden fra centrale tendenser i 

erhvervet og metoder til at udvikle erhvervet samt udføre kvalitets- og udviklingsarbejde. 

 

 

12. RETNINGSLINJER FOR DIFFERENTIERET UNDERVISNING 
 

Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til de studerendes læringsstile. 
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13. REGLER OM MERIT 
 

Uddannelsen giver efter første studieår umiddelbart merit til andre uddannelsesinstitutioner, der 

gennemfører samme uddannelse. Således følger denne studieordning de øvrige 

uddannelsesinstitutioners.  

 

Uddannede med administrationsøkonomuddannelsen vil kunne træde ind på 4. semester på 

uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration. 

 

Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer eller dele heraf bestået ved en 

anden institution, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf i nærværende 

studieordning. Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trins-skalaen ved den 

institution, hvor prøven er aflagt, og ækvivalerer et helt fag i nærværende studieordning, 

overføres karakteren. I alle andre tilfælde overføres bedømmelsen som "bestået" og indgår ikke i 

beregning af karaktergennemsnittet. 

 

Den studerende skal sende en skriftlig ansøgning med de relevante bilag til 

uddannelsesinstitutionen, såfremt der skal være mulighed for at give merit.  

 

Det anbefales at kontakte studievejledningen for yderligere information om, hvor og hvordan du 

kan søge mere information.  

 

Man kan også vælge at videreuddanne sig i udlandet, hvor man med en overbygningsuddannelse 

på et eller to år kan erhverve sig en international bachelorgrad, hvilket normalt er en 3-årig 

uddannelse. 
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14. REGLER OM DE STUDERENDES PLIGT TIL AT DELTAGE I UNDERVISNINGSFORLØBET OG KRAV 

TIL SKRIFTLIGE OPGAVER OG PROJEKTER 
 

Der vil på uddannelsen indgå et antal obligatoriske elementer, der skal godkendes for at den 

studerende kan indstilles til eksamen. Formelle krav vil fremgå af de enkelte obligatoriske 

elementers beskrivelse. 

Krav til uddannelsens skriftlige opgaver og projekter vil fremgå af fagbeskrivelser for de enkelte 

forløb. 

 

 

15. DISPENSATIONSREGLER  
 

Uddannelsesinstitutionen kan, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de 

regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen. 

 

 

16. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER 
Studieordningen træder i kraft med virkning for studerende, der påbegynder studiet pr. 1. 

september 2012. 

 

 

17. HENVISNINGER TIL GÆLDENDE RETSREGLER 
 

Studieordningens retsgrundlag er følgende lovgivning og bekendtgørelser: 

 

 Bekendtgørelse af lov nr. 882 af 8. august 2011om erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser. 

 Bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser  

 Bekendtgørelse nr. 696 af 3. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for 

administration (Administrationsøkonom AK) 

 Bekendtgørelse nr. 214 af 21. februar 2012 om adgang til erhvervsakademiuddannelser 

og professionsuddannelser. 

 Bekendtgørelse. nr. 1146 af 1. oktober 2010 om kvalitetssikring af erhvervsrettet 

videregående uddannelse. 

 Bekendtgørelse nr. 714 af 27. juni 2012 om prøver og eksamen i erhvervsrettede 

uddannelser 

 Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse 

 

Loven og bekendtgørelserne er tilgængelige på internetadresserne www.uvm.dk  og 

www.retsinformation.dk. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125610
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125610
http://www.uvm.dk/
http://www.retsinformation.dk/
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Bilag 1: Eksamensregler 

 

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 praktiske årsager 

lavet som et bilag, så de samme regler kan bruges i flere studieordninger.  

 

I eksamensreglerne henvises ofte til studieordningen, hvor de specifikke eksamener og prøver er 

beskrevet. Her menes der naturligvis studieordningens fulde tekst. 

 

Eksamensreglerne er lavet med afsæt i Eksamensbekendtgørelsen (BEK nr. 714 af 27/06/2012), 

som du finder her eller på www.retsinfo.dk . 

 

 

 

 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142708
http://www.retsinfo.dk/
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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, skal du selv tilmelde dig 

i studiesekretariatet.  

 

Gruppetilmelding skal aflevere to uger inden eksamen. 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: 

 

 tidspunkt 

 typen af eksamen 

 hvem er eksaminator  

 hvad der skal afleveres 

 evt. særlige vilkår - fx vedrørende brug af it 

 hvornår eksamensresultatet foreligger 

 

Eksamensplanen sendes som holdmail 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 30 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 inden 

eksamensstart. Vær forberedt på, at du kan blive afkrævet en lægeerklæring (som du selv skal 

betale).  
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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 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. 

 

 

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/rapport, 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. 

 

Når du aflevere din opgave/rapport skal gruppen udfylde et faktablad til hjælp for 

administrationen. 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. 
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En mundtlig/praktisk eksamen er offentlig – dvs. andre kan overvære din eksamen, og du kan 

invitere gæster. Hvis det er en individuel eksamen, hvor der eksamineres på basis af et 

gruppefremstillet produkt, må de andre medlemmer af gruppen ikke være til stede i lokalet, før 

de selv skal eksamineres. 

 

Campus kan begrænse adgangen til eksamen, fx af hensyn til dig som eksaminand eller ved 

opgaver, hvor der er en aftale om fortrolighed med en virksomhed. Eksaminator kan begrænse 

adgangen til eksamenslokalet af pladshensyn, og udelukke enkeltpersoner fra at overvære 

eksamen, hvis det er nødvendigt for at opretholde ro og orden. 

 

 

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. 

 

 

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 billedoptagelser under eksamen, med mindre det er en del af 

prøveforløbet. I så fald foretages optagelserne af campussen. 

 

Særlige regler ved skriftlige prøver 

 

 Du må ikke komme ind i prøvelokalet, før de tilsynsførende er til stede 

 Skolen kan bestemme, hvor du skal sidde (bordkort) 

 Papir udleveres af skolen. Du må ikke bruge eget papir 

 Der er ikke særlige krav til, om du skriver med kuglepen eller blyant 

 Hvis du har brug for at forlade prøvelokalet, skal det ske under opsyn 
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 I den sidste halve time inden prøvens afslutning må du ikke forlade lokalet, heller ikke selv 

om du har afleveret  

 Ingen opgavesæt eller besvarelser (heller ikke kladdepapir) må fjernes fra prøvelokalet før 

prøven er afsluttet 

 Du må ikke forlade din plads, før din besvarelse er afleveret 

 Samtlige stykker papir, der afleveres til bedømmelse, skal udfyldes på forsiden med: navn, 

dato og holdnummer 

 Du afgør selv, hvilket materiale der skal afleveres til bedømmelse. Det skal tydeligt fremgå 

hvad du ønsker bedømt 

 Din besvarelse skal afleveres i det udleverede omslag. 

 

 

 

 

 

 

Karaktererne for skriftlige prøver sendes til den studerende på mail/post inden for normalt 3 

uger. 

 

 

Hvis du ikke har bestået eksamen, kan du tilmelde dig til omprøve. Der afholdes kun én 

omprøve. Består du heller ikke omprøven, må du vente til næste ordinære eksamenstermin. 

 

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: 

 Vi skal have din klage senest to uger efter, karakteren er offentliggjort. Campussen kan ved 

usædvanlige forhold dispensere fra fristen 

 Klagen skal være skriftlig og begrundet 

 Klagen skal være individuel – du kan kun klage over din egen eksamen! Hvis I evt. er flere, 

der vil klage over det samme forhold, skal I lave hver jeres klage 

 Klagen skal sendes til studiesekretariatet og stiles til studielederen for den pågældende 

uddannelse 

 Du kan få udleveret en kopi af den stillede opgave og af din eventuelle skriftlige besvarelse til 

brug for klagesagen 

 Klagesagen vil herefter blive behandlet efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen – se denne 

for nærmere deltaljer, eller kontakt studielederen. 
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