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 Med de rigtige virkemidler kan du skabe stærke oplevelser for dine kunder, så de 

kommer igen. 

 

Oplevelsesøkonom til Retail- og Autobranchen. Serviceøkonomuddannelsen som Blended Learning.   
Uddannelsen giver mulighed for at specialisere sig inden for to spor – enten Retail eller Autobranchen 

 
Dette Blended Learning-forløb er særligt målrettet retail- og autobranchen. Begge brancher står over for store forandringer og udfordringer i takt 

med, at digitaliseringen får kunder til at vælge fleksible løsninger uden at ville gå på kompromis med kvalitet, pris og service. Uddannelsen har til 

formål at klæde dig på med 21st Century Skills, så du kommer til at stå stærkt i den digitaliserede verden.  

Du bliver et aktiv, der kan skabe spændende løsninger, levere god service og oplevelser, der styrker relationen til dine kunder og derigennem øger 

konkurrenceevnen. Nytænkning, de fede oplevelser og digitale events bliver vejen frem for at få kunder til at komme igen og igen.  

Undervisningen inddrager cases fra virksomheder, så du arbejder med problemstillinger fra det virkelige erhvervsliv. Du vil blandt andet få indsigt i 

indblik i taktisk og operationel salg, salgspsykologi, samarbejde, konceptstyring, kommunikation, købsadfærd, digital markedsføring, forskellige 

former for kundeadfærd samt forretningsforståelse. Samtidig får du redskaberne til at koble service og oplevelser sammen –  tænke kreativt og gøre 

brug af de nyeste teknologier til at servicere dels i butikkerne og dels på værkstederne.  

Undervejs i uddannelsesforløbet skal du vælge det spor, du ønsker at specialisere dig inden for: Retail- eller Autobranchen. 

 

Hvad er Blended Learning?  

Blended learning er en fleksibel kombination af e-læring og klassisk tilstedeværelsesundervisning. Du får mulighed for at studere, når du har tid og 

samtidig får du udvidet dit netværk – særligt i den del af uddannelsen, der foregår ved holdundervisning. Online-delen følges hjemmefra, hvor du 

gennemfører elementer inden for en fastsat tidsramme. Gennem det online læringsmiljø kan du altid kommunikere på tværs af tid og sted med din 

underviser og medstuderende. Undervisningen i samvær med de øvrige medstuderende sikrer, at du samtidig får sparret ’offline’ og opbygger et godt 

netværk. Du får både ude og hjemmefra rig lejlighed til at videndele med underviseren og dine medstuderende.  
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Blended learning-forløbet udfoldes parallelt med det ordinære uddannelsesforløb på serviceøkonomuddannelsen. Det er derfor muligt at gå fra 

deltagelse i det blended learning-forløb over på det traditionelle forløb ved semesterstart. Bemærk, at det er ikke muligt at gå fra det traditionelle 

forløb over på et Blended learning-forløb. 

Hvis du vælger at tage et Blended Learning forløb skal du som studerende være opmærksom på, at der ikke kan opnås traditionelt tilskud til transport.  

 

Uddannelsesplan for Blended Learning-forløbet på serviceøkonomuddannelsen 
 

Uddannelsen består af nedenstående moduler:  

Uddannelsen er struktureret i en række temaer, jf. nedenstående figur, som binder de enkelte uddannelseselementer sammen og sikrer progression 

og gennemsigtighed. 

 

 

 

 



Uddannelsesplan Serviceøkonom-uddannelsen Blended Learning Retail- og Autobranchen  

3 
 

Uddannelsens mål for læringsudbytte 
 

Viden 

Den uddannede får viden om: 

● service- og oplevelseserhvervets anvendte brancheterminologi og branchebegreber samt service- og oplevelseserhvervets anvendelse af teori og 

metode i praksis såvel nationalt som internationalt 

● virksomhedens muligheder for samarbejde med samarbejdspartnere og brugere om udvikling af service- og oplevelsesydelser 

● relevante brancher inden for erhvervs- og ferieturisme, hotel og rejseliv og øvrige service- og oplevelsesbrancher, deres struktur, udvikling og 

organisering samt indbyrdes sammenhæng 

● grundlæggende strategiske begreber og værktøjer, som har indflydelse på servicevirksomhedens valg af strategi og modeller 

● muligheder for internationalisering via samarbejdsrelationer samt forståelse af internationaliseringsprocessens påvirkning af 

servicevirksomheden. 

 

Færdigheder 

Den uddannede kan 

● vurdere omkostningsforholdene for service- og oplevelsesvirksomhedens situation med henblik på økonomiske beregninger og budgettering, 

● vurdere sammenhængen mellem virksomhedens servicekoncept, leverancesystem og konkurrencesystem samt vurdere relevante 

udviklingsretninger for virksomheden, 

● anvende viden om kulturer i forbindelse med forhandlingssituationer samt opstille og formidle praksisnære løsningsmuligheder til 

samarbejdspartnere og brugere nationalt og internationalt, 

● anvende porteføljemodeller til beskrivelse af service- og oplevelsesvirksomhedens produkter og  

● vurdere praktiske ledelsessituationer med henblik på at vælge hensigtsmæssige løsningsmuligheder. 
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Kompetencer  

Den uddannede kan 

● håndtere forskellige nationale og internationale udviklings- og salgssituationer inden for service- og oplevelseserhvervet, 

● i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer om service- og oplevelseserhvervet, 

● håndtere strukturelle og kulturelle problemstillinger inden for eget ansvarsområde ud fra en helhedsvurdering af den konkrete service- og 

oplevelsesvirksomhed og 

● deltage i fagligt og tværfagligt interkulturelt samarbejde på et operationelt og taktisk niveau, herunder om service- og oplevelsesvirksomhedens 

ledelsesmæssige funktioner og personalemæssige opgaver. 

 

2.1 Kompetenceprofil 

Ovenstående formål udmønter sig i en række faglige kompetencer man som serviceøkonom opnår gennem studiet. 

Det er målet, at man som serviceøkonom kan arbejde helhedsorienteret og praksisnært ud fra den lærte teori, og kan vurdere og begrunde valg af 

handlinger og løsninger i forhold til en given organisatorisk og erhvervsøkonomisk problemstilling  

Som serviceøkonom er det målet, at man har opnået følgende faglige kompetencer: 

• Praksiskompetencer inden for arbejde i servicevirksomheder generelt – så man kan gå direkte ud og fungere i en virksomhed og evne at 
omsætte teori til løsninger i praksis 

• Erhvervsøkonomiske kompetencer – så de driftsøkonomiske aspekter altid vurderes 

• kompetencer der udvikles inden for et valgfrit uddannelseselement  

• Samarbejdskompetencer og empati så man kan arbejde både individuelt og i gruppe – for det er det, man vil møde i hverdagen 

• Kommunikative og sproglige kompetencer – fordi man skal arbejde i en branche præget af netværk og relationer til andre menneske 

• Internationale og interkulturelle kompetencer – da servicebranchen er global 

• Metodiske kompetencer, så man kan definere problemstillinger og angive metoder til løsning 
 

For at kunne begå sig i servicebranchen og opnå samt udøve ovenstående faglige kompetencer, arbejdes der i løbet af studiet med, også at udvikle 

den enkelte studerendes personlige kompetencer. 

I fokus er opøvelse af evner til at være: 
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• Ansvarlig – at tage ansvar for opgaver, selv og sammen med andre, og at udvise ansvarlighed over for sig selv, andre og sit liv  

• Initiativrig og handlekraftig – at man kan starte selv – sætte tempoet og tilbyde løsninger og stiller krav  

• Pålidelig – at man kan håndtere selvstændige opgaver med afleveringsfrister og generelt er til at regne med 

• Nysgerrig og reflekterende – spørgelysten og nytænkende med lyst til at lære nyt, også kompetencer man først bagefter opdager er vigtige 

• Samarbejdsvillig – at man udforsker og stimulerer til samarbejde, og gerne stiller sig til rådighed og anerkender at servicebranchen har brug for 
folk som ”gider” give et nap med alle steder. 
 
 

Følgende valgfrie element udbydes på det Blended Learning forløb.   

 

Event og den digitale vej / oplevelsesøkonom til Retail- og Autobranchen 

Indhold 

Det valgfrie element har til formål at skabe forståelse for, hvordan man bruger digitale virkemidler til at udvikle, planlægge og implementere 

bæredygtige små og mellemstore events. Dette forløb har særligt fokus på Retail- og Autobranchen.  

Deltage i Håndteringen og integreringen af digitale medieudtryk på forskellige digitale platforme.  

 

Læringsmål for oplevelsesøkonom til Retail- og Autobranchen 

Viden 

Den studerende skal have viden om: 

 Hvad events er og hvilken udvikling events har gennemgået 

 Hvilke opgaver, der er forbundet med events livscyklus 
 

Færdigheder 

Den studerende skal kunne: 

 Udarbejde og vurdere egnetheden af et koncept blandt andet med afsæt i målgruppe og interessenter 

 Identificere og vurdere mulige anvendelse af teknologier inden for Retail– og Autobranchen. 
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 Vurdere om eventen er økonomisk bæredygtig 

 Vurdere hvilke personer og kompetencer, som er nødvendige for at drive eventen herunder frivillige 

 Vurdere egnetheden af forskellige kommunikationskanaler til promovering af events 

 Anvende digitale planlægningsværktøjer til udviklingen af events 

 Vurdere praksisnære risici og juridiske aspekter 

 Den studerende skal tilegne sig færdigheder i at strukturere indhold i digitale applikationer 

 Den studerende skal tilegne sig færdigheder i at anvende metoder til dokumentation af digitale og interaktive medieproduktioner. 

Kompetencer  

Den studerende skal kunne: 

 Deltage i operationelt og taktisk arbejde med at udvikle, planlægge og implementere bæredygtige små og mellemstore events 

 Deltage i Håndteringen og integreringen af digitale medieudtryk på forskellige digitale platforme. 

ECTS-omfang 

Det valgfrie element Event – den digitale vej har et omfang på 15 ECTS-point. 

 

Tidsmæssig placering af uddannelses Temaer, praktik og prøver 

 

Semester 
placering 

Prøvebetegnelse Temaer Ects Bedømmelse Karakter Karaktervægt1 

1. Semester  Service og oplevelse 15    

1. Semester   Forretningsforståelse 15    

2. Semester Førsteårsprøven (45 ects) Samarbejde og 
Relationer 

15 Intern 
Bedømmelse 

7 – trins skala 1 

2. Semester Valgfrie element Valgfrit 15 Intern 
Bedømmelse 

7 – trins skala 1 
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3. Semester Forretningsudviklings 
prøve 

 25 Ekstern 
bedømmelse 

7 – trins skala 1 

4. Semester Praktik prøve2 Praktik, job og 
karriere 

20 Intern 
bedømmelse 

7 – trins skala 1 

2 Semester Afsluttende prøve Afsluttende opgave 15 Ekstern 
bedømmelse 

7 – trins skala 2 

 

Semesterforløb 

Semestrene på uddannelsen forløber som angivet nedenfor: 

1. semester september til og med januar 

2. semester februar til og med juli 

3. semester medio august til og med december 

4. semester januar til og med juni 

 

 

I det særlige Blended Learning forløb er der indkald i ugen ved semesterstart – 4 dage. Dvs. 1. uge i september 2018, første uge i februar 2019, tredje 

uge i august 2019 og endelig efter praktikforløbet i første uge af april 2019. 

Der er yderligere indkald i uge 2 og 4 i alle mdr. i forløbet. Dog ikke i praktikperioden januar til marts 2019 samt i juli måned og i uge 42.  

Arbejdsbelastningen i et semester er estimeret til 805 At. 

 

Semesterstart 4 dage (mødepligt) 20   At 

Tirsdage 2. + 4. uge ( 2 gange om måneden) 10 dage (Mødepligt) 50   At 

Fredage Virtuel gruppevejledning + 
gruppearbejde. 

20  dage (online efter aftale) 100 At 

Online undervisning  60 dage (online) 300 At 

Udarbejdelse af Bundne forudsætninger Online individuel og gruppearbejde. 285 At 

Eksamensarbejde  50  AT 
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Undervisnings- og arbejdsformer 

Undervisningen gennemføres som et blended learning forløb ved anvendelse online og offline forelæsninger, holdundervisning, dialogundervisning, 

øvelsesrækker, præsentationer, cases, seminarer, gæstelærere, gruppeprojekter samt virksomhedsophold. 

I undervisningen inddrages anvendt forskning 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.  

 

Læsning af tekster på fremmedsprog 

Dele af uddannelsens undervisningsmateriale vil være på engelsk og dele af undervisningen vil foregå på engelsk. 

Der kræves ikke yderligere kendskab til fremmedsprog, udover hvad adgangsbekendtgørelsen angiver. 

 

Uddannelse i udlandet 

Den studerende kan efter uddannelsens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit gennemføre hvert enkelt uddannelseselement i udlandet. 

Uddannelsen er tilrettelagt således, at 3. semester er velegnet til udlandsophold. Ligeledes er praktikperioden velegnet til udlandsophold.  

Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at 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. 

Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 

 

Prøvernes tilrettelæggelse 
 

Her følger en oversigt over uddannelsens prøver med beskrivelse af formkrav og bedømmelse. 
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Førsteårsprøven 
På hvert af de tre første temaer vil der være to obligatoriske afleveringer. Godkendelse af disse seks afleveringer er en bunden forudsætning, før den 

studerende kan gå til porteføljeeksamen. 

Kravene til afleveringerne introduceres i begyndelsen af hvert af de tre Moduler. Porteføljeprøve medio 2. semester 

Der er én intern, individuel porteføljeeksamen efter modul 3. Prøven består af tre dele: 

 Opgaveportefølje 

 Synopsis 

 Mundtligt forsvar 

 

Opgaveportefølje 

Opgaveporteføljen er en individuel, beskrivende præsentation af 3 selvvalgte obligatoriske afleveringer – en fra hvert af de tre temaer. 

Opgaveporteføljen skal præsentere afleveringerne og redegøre for processen i forbindelse med udarbejdelsen – dvs. casepræsentation, 

problemstilling, løsning og faglige udfordringer tilknyttet opgaveløsningen. 

Kravene til de tre afleveringer er: 

 At afleveringerne af institutionen skal være udpeget som potentielle eksamensafleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra tema 1-3 

 Afleveringerne kan være skriftlige afleveringer, en event, prototype m.m. Alle afleveringer skal dokumenteres.  

 

Synopsis 

Synopsis skal indeholde: 

 En specifikation af de faglige udfordringer og problemstillinger, den studerende ønsker at fokusere på i forhold til afleveringerne og i forhold 

til læringsmål for tema 1-3. 

 Diskussion og refleksion over valgt teori, metode og litteratur 

 En kort refleksion over den studerendes faglige udvikling på tema 1-3, og hvordan den studerende forholder sig til sine ønsker om videre 

faglige kompetenceudvikling 

 Max. 5 normal sider (1 normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum) 



Uddannelsesplan Serviceøkonom-uddannelsen Blended Learning Retail- og Autobranchen  

10 
 

 

Mundtlig individuel prøve 

Udgangspunkt for den mundtlige del af eksamen er synopsis, som sammen med opgaveporteføljen, er vurderet af eksaminator og evt. censor før 

eksamen. 

Den mundtlige prøve varer 35 min. og består af følgende elementer: 

 Kort oplæg fra den studerende: 10 min. 

 Eksamensdialog: 20 min. 

 Votering og afgivelse af karakter: 5 min. 

I den mundtlige eksamen kan der spørges ind til alle læringsmål fra tema 1-3. 

 

Bedømmelseskriterie: 

Bedømmelseskriterier = læringsmålene for uddannelseselementerne på tema 1-3. Der gives en individuel karakter, hvor den skriftlige og den 

mundtlige del vægter lige meget i forhold til den samlede karakter. Præstationen bedømmes ud fra 7-trinsskalaen i forhold til opfyldelse af formål og 

læringsmål for tema 1-3. 

Tidsmæssig placering: Medio 2. semester. 

ECTS-omfang 45. 

 

Prøven i det valgfrie element  

I det valgfrie element er der 3 obligatoriske afleveringer. Godkendelse af disse 3 afleveringer er en bunden forudsætning, før den studerende kan gå 

til eksamen. 

Kravene til afleveringerne introduceres i begyndelsen af det valgfrie element 

Der er én intern, individuel porteføljeeksamen efter det valgfrie element.  Prøven består af tre dele: 

 Opgaveportefølje 

 Synopsis 
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 Mundtligt forsvar 

 

 

 

Opgaveportefølje 

Opgaveporteføljen er en individuel, beskrivende præsentation af de tre afleveringer. Opgaveporteføljen skal præsentere afleveringerne og redegøre 

for processen i forbindelse med udarbejdelsen – dvs. case præsentation, problemstilling, løsning og faglige udfordringer tilknyttet opgaveløsningen. 

Kravene til de tre afleveringer er: 

 At afleveringerne af institutionen skal være udpeget som potentielle eksamensafleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra det valgfrie 

element.  

 Afleveringerne kan være skriftlige afleveringer, en event, prototype m.m. 

  

Synopsis 

Synopsis skal indeholde: 

 En specifikation af de faglige udfordringer og problemstillinger, den studerende ønsker at fokusere på i forhold til afleveringerne og i forhold 

til læringsmål for det valgfrie element. 

 Diskussion og refleksion over valgt teori, metode og litteratur 

 En kort refleksion over den studerendes faglige udvikling det valgfrie element og hvordan den studerende forholder sig til sine ønsker om 

videre faglige kompetenceudvikling 

 Max. 3 normal sider (1 normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum) 

 

Mundtlig individuel prøve 

Udgangspunkt for den mundtlige del af eksamen er synopsis, som sammen med opgaveporteføljen, er vurderet af eksaminator og evt. censor før 

eksamen. 

Den mundtlige prøve varer 30 min. og består af følgende elementer: 
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 Kort oplæg fra den studerende: 5 min. 

 Eksamensdialog: 20 min. 

 Votering og afgivelse af karakter: 5 min. 

I den mundtlige eksamen kan der spørges ind til alle læringsmål fra det valgfrie element 

Bedømmelseskriterium: 

Bedømmelseskriterier = læringsmålene for det valgfrie element.  Der gives en individuel karakter, hvor den skriftlige og den mundtlige del vægter lige 

meget i forhold til den samlede karakter. Præstationen bedømmes ud fra 7-trinsskalaen i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål det valgfrie 

element. 

ECTS-omfang 

Det Valgfrie element har et omfang på 15 ECTS-point. 

 

Prøven i forretningsudvikling 
Den studerende skal aflevere en forretningsplan på en konkret forretningscase. Casen vælges af den studerende. 

Mundtlig eksamen på basis af skriftlig opgave. Eksamen er individuel. 

Ved eksamen skal den studerende give en Elevator pitch og en præsentation på ca. 5 min. af forretningsplanen. Denne indledning skal foregå på 

engelsk.  

Derefter vil der være eksamination i forretningsplanen. Ved bedømmelsen skal alle elementer indgå. Den skriftlige og mundtlige del vurderes ligeligt.  

Bedømmelse: Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

Formkrav til det skriftlige gruppeprojekt. Forretningsplanen laves i grupper på 3 – 5 studerende og skal have et omfang på maksimum 60.000 anslag.  

 

Bedømmelseskriterier = læringsmålene for tema 4. 

 

Eksamensresultatet vurderes ud fra en samlet vurdering af det skriftlige oplæg og den mundtlige fremstilling og forsvar af opgaven. 

 

Tidmæssig placering: Ultimo 3. semester. 
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ECTS-omfang 25  

 

Prøven i praktik, Job og Karriere  
Individuel mundtlig eksamen baseret på praktikprojektet og de 2 obligatoriske afleveringer der bliver præsenteret i starten af fagrækken Job og 

Karriere. Godkendelse af disse 2 afleveringer er en bunden forudsætning, før den studerende kan gå til praktikeksamen. 

Kravene til afleveringerne introduceres i begyndelsen af fagrækken. 

I løbet af praktikken samt i tiden umiddelbart efter udarbejder den studerende sit individuelle praktikprojekt. Projektet skal tage udgangspunkt i en 

selvvalgt problemstilling i praktikvirksomheden og skal endvidere indeholde en evaluering af, om de opstillede lærings- og personlige mål er nået.  

Opgaven har et omfang på maksimalt 35.000 anslag.  

Eksamen i praktikprojektet, hvor Job og Karriere afleveringerne skal lægges ved som bilag, afholdes umiddelbart efter afviklingen af praktikken, og 

den har form som et skriftligt projekt med mundtligt forsvar.   

Praktikprojektet danner udgangspunkt for en individuel mundtlig eksamen af i alt 30 min. varighed, hvori indgår en præsentation samt 

perspektivering af projektet. 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Bedømmelseskriterier = læringsmålene for praktikken og fagrækken Job og Karriere.  

ECTS-omfang 

Praktik, Job og Karriere har et omfang på 20 ECTS-point. 

 

Prøven i det afsluttende eksamensprojekt 
Det afsluttende eksamensprojekt 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. Institutionen godkender 

problemstillingen. 

Det afsluttende eksamensprojekt udfærdiges på basis af indsamlede informationer og skal demonstrere, at den studerende kan bearbejde, analysere 

og vurdere indsamlet information og kan kombinere den indsamlede viden med teori og metoder fra uddannelsens fagelementer.  
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Økonomiske betragtninger og elementer skal indgå som en naturlig del af grundlaget for valg af løsning(er)3. Det forudsættes at der i det afsluttende 

eksamensprojekt som udgangspunkt anvendes en høj grad af såvel field- som desk research.  

Emnet for det enkelte projekt formuleres af den studerende i samråd med institutionen og praktikvirksomheden, idet opgaven tager sigte på at løse 

et praksisorienteret problem. Institutionen tildeler den studerende en vejleder og godkender opgavens emne og den indledende 

problemformulering4.  

Det afsluttende eksamensprojekt skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger i uddannelsen. 

Formulerings- og staveevners betydning for bedømmelsen 

 
Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. 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.  
 

Omfang 

For det afsluttende eksamensprojekt gælder følgende fastlagte maksimale antal anslag: 

Det afsluttende eksamensprojekt Maksimalt antal anslag inkl. mellemrum 

1 studerende Max 80.000 anslag 

2 studerende Max 120.000 anslag 

3 studerende Max 160.000 anslag 

 

                                                           
3 Inddragelse af økonomiske betragtninger kan ske gennem diverse budgetter (likviditet-, drift-, opstart-, etc.), regnskabsanalyse, finansiering, investering, kalkulationer eller helt eller 

delvis kvantitative cost-benefit analyser 
4 Det skal bemærkes at det udelukkende er tilladt at lave mindre justeringer i problemformuleringen, og det vil altid være tilrådeligt at rådgive sig med vejlederen  
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Vurderingen af antal anslag er inkl. figurer og tabeller etc. men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Bilag kan vedlægges til at 

underbygge projekter, men disse indgår ikke i bedømmelsen.5  

Antal anslag skal fremgå tydeligt på projektets forside.  

Det afsluttende eksamensprojekt skal andrage mellem 75 % og 100 % af maksimum antal tegn, jf. ovenstående tabel. Projekter der andrager under 75 

% af det fastsatte antal anslag eller overskrider maksimum afvises, og den studerende har brugt et eksamensforsøg.  

Prøven i det afsluttende eksamensprojekt 

Eksamensprojektet afslutter uddannelsen på sidste semester, når alle forudgående prøver er bestået. 

Prøveform 

Prøven er en mundtlig og skriftlig prøve med ekstern censur med en varighed på 45 min inklusiv votering, hvor der gives en samlet individuel karakter 

efter 7-trinsskalaen for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation.  

ECTS-omfang 

Det afsluttende eksamensprojekt har et omfang på 15 ECTS-point. 

 

Titel efter endt uddannelse: Serviceøkonom 

Uddannelsen udbydes gennem Erhvervsakademi Sjællands afdeling i Køge, Uddannelsesvej 22, 4600 Køge. 

 

Se i øvrigt https://www.easj.dk/fuldtid/serviceoekonom/ 

Med forbehold for ændringer.  

Marts 2018 HeAn 

 

                                                           
5 Eksaminator og censor er ikke forpligtet til at læse bilag 

https://www.easj.dk/fuldtid/serviceoekonom/

